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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio" 1887. II. félévi folyamához. 

I. Vezéreszmék, szózatok és tanulmányok. 
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Szebb jövő reményével. Szerk. 1. 
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A szentírás költészetéről. Csicsáky L-től. 2, 5, 6, 7, 8, 9. 
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és esztergomi érsek pásztorlevele XIII. Leo pápa ő 
szentsége arany miséjének megünnepléséről. 3, 4. 

A művészet és az erkölcsiség. Dr Piszter L-től. 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 
37, 47, 48, 51, 52. 

A római kérdés. Dr Való S.-tól. 10. 
XIII. Leo pápa ő szentségének levele Rampolla Márián 

bibornok-államtitkárhoz. 11, 12. 
A pesti főtemplom története a török távozása után 1686— 

1702. Némethy L.-tól. 13, 14. M 
A magyar nemzet vallási és nemzeti hivatásáról. Károly 

J . apátkanonoktól. 15, 16. 
Bonnaz Sándor csanádi püspök aranymiséjének emlékére. 

Dr Csősz I.-től. 17. 
A papság némely teendőiről. Schlauch LÖrincz nagy-

váradi püspök ur ő exciája székfoglaló főpásztori be-
széde megyéje papságához, 18, 19. 

A * * * kert. Kálmán K.-tól. 20. 
Elnöki beszéd, melylyel m. és ft. Márkus Gyula pápai ' 

praelatus ur az országos kath. tanitói segélyalap köz-
ponti bizottságának ülését aug. 25-én megnyitotta. 21. 

A pistojai álzsinat s annak következményei. Dr Kazaly 
I-től. 22, 23, 24, 25. 

Mélt. és ft. Bende Imre püspök ur beszéde. 26. 
Deák Ferencz. Szerk. 27. 
Vallás nélkül nincs igazi műveltség. Dr Steinberqer F -tői. 

27, 28, 29. 
A sz. rózsafüzér havára. 27. 
a pesti főtemplom történetéből néhány nevezetesebb ese-

mény, az 1686—1703. terjedő időszakból. Némethy 
L.-tól. 30. 

A Jézustársaságbeliek lelkészkedése Pesten (1703—1710). 
Némethy L.-tól. 31, 33. > 

„Régi magyar házassági jog." Dr Hamvas-ió\. 32, 33, 34. 
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Bárányi Pál pesti plébános élete. Némethy L.-tól. 35. 
Szenteknek egyessége. Irsik F.-től. 35. 
A kereszténység és a liberalismus. Gyurikovits M.-tól. 36. 
A kir. Curia egy' bigamiára vonatkozó végzése. 36. 
A lelkipásztorkodás köréből. 36. 
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Part I-tól. 37. 
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Legyen világosság ! Varga J.-tól. 38. 
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papi jubileuma alkalmából. 43. 
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Magyarország napja a Vatikánban. Szerk. 44. 
Római tudósítónk a magyar zarándoklatról. 44. 
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A magyar zarándokok fogadtatása a pápa által. 45. 
Sanctissimi Domini Nostri Leonis divine providentia 

Papae XI I I . Allocutio habita in consistorio die 25. 
Novembris. 45. 

Sanctissimi Domini nostri Leonis divina providentia Papae 
XIII . Allocutio habita ad Hungaros die 30. Novem-
bris. 46. 

A magvarok a Vatikánban. 46. 
Leo P P . XIII. 47. 
Dante politikájáról. Csicsáky I.-től. 47. 
Legkegyelmesebb királyi intézvény. 47. 
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mo. 53. 
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pae XIII. Allocutio habita ad Hungaros die 30. De-
embris. 53. 

XIII. Leo jubileumára. Árvay S.-tól. 53. 



II. Egyházi Tudósítások. 
a) Belföld. 

Budapest. A fővárosi IV. kerület orsz. képviselőjének 
beszéde. 1. — A Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának 
távirata XIII. Leo pápához. 2. — Az apostoli szent-
szék és Magyarország. 3. — Történeti emlékezet oká-
ért. 4. — A Sz.-I.-T. tud. és irod. osztályának meg-
alakulása. 5. — A kath. alapok és alapítványok. 6. — 
Szomorú statisztika. 7. — A pápa jubileuma és a 
világi kormányok. 8. — A társadalmi kérdés Magyar-
országon. 9. — If jú bűntettesek s a modern iskola. 
10. — Az egyházi vagyon szekularizácziójának átka. 
11. — A vasárnap megszentelése mint reklám 12. — 
Szentséges atyánk levele Rampolla Márián bibornok 
államtitkárhoz. 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24. — Szent 
István napja. 15. — A sajtó Leo pápának a biboros 
államtitkárhoz intézett leveléről. 18. — A nagyváradi 
nagy napok után. 19. — A polgári házasság kísértete. 
20. — A papság számának csökkenése Olaszországban 
és az aktiv katonakötelezettség általában Európában. 
21. — Windhorst beszéde a német katholikusok 
XXXIV. nagygyűlésén Trierben. 23. — Magyarország 
a pápa előtt. 25. — Az ötéves országgyűlés küszö-
bén. 27. — A kongrua-ügy. 28. — Crispi Bismarcknál. 
29. — Az anabaptisták terjedése. 29. — A kulturegy-
letek kongressusa. 30. — Kilátásaink. 31. — A lel-
készi congrua. 32, 33, 34. — A magyar főváros roha-
mos népesedése és a munkások pastoratiója. 32. — 
A pápai nuntius levele. 35. — Pápai jubiláris kiállí-
tás a fővárosban. 36, 37, 38, 39, 40, 45. — Taktika. 
37. — A vallás és oktatásügyi minisztérium 1888-iki 
költségelőirányzata 39. — A római kérdés a magyar 
delegatióban. 41. — Katholikus nagygyűlés. 42. — A 
kath. nagygyűlés a liberális sajtó néhány tagja előtt. 
43. — A capetowni püspök a Jóreményfokáról. 43. 
— A budapest fővárosi képviselőtestület. 45. — A füg-
getlen erkölcs. 46. — A római nagy napok után. 47. 
Elégtétel. 52. — A pápa jubileuma. 53. — Az „Osser-
vatore Romano" szerkesztőjének levele. 48, 53. 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa jubileumára vonatkozólag. 7. — 
Néhány adat a magyar - pécskai katholikusok lelki 
gondozásának történetéből. 43. — Két uj templom 
felszentelése. 44. 

Egri érseki egyházmegye. Főpásztori szózat XIII. Leo 
pápa aranymiséjének megünnepléséről. 9. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori szózat XIII. Leo szent-
séges atyánk 50 éves papi jubileuma alkalmából. 11. 

Esztergom. Szózat. 27, 28. 
Győri egyházmegye. Corona aurea. 23. 
Kalocsai főmegye. A zomboriak Haynald bibornok-

hoz. 46. 
Kassa. Főpásztori körlevél. 26. — Oszi élmények. 34, 

36, 37, 38. — Az uj püspök beiktatása. 45. 
Közép-Zemplén. A munkácsi egyházmegyéből. 21. 
Nagyvárad. Dr Nogáll János, telsz, püspök ur ő mél-

tóságának beszéde. 18. 
Nagyszombat. Az érdem jutalma. 41. 
Onnan, a honnan. Lutheránus gravamenek. 20. 
Paks. Hálás beszámolás. 4. 
Rozsnyó. A Kósa-Schopper árva- s kórház. 16, 17. — 

A püspök köszönetet mond a papságnak az örömnyilat-
kozatokért. 21. 

Sátoralja-Ujhely. „Pápai kísérletek" — és az a rend-
szeres felekezeti dressura." 30, 31, 32, 33. 

Szabadka. Felhívás Szabadka katholikusaihoz a pápai 
jubileum alkalmából. 5. 

Szeged. Szép ünnepély. 27. 
Székesfehérvár. Főpásztori szózat ő szentsége XIII. Leo 

pápa ötven éves áldozári jubileuma alkalmából. 14. 15. 

Ungvár. Csodálatos az isteni Gondviselésnek működése. 21. 
Veszprém. Kovács Zsigmond gyászjelentése. 1. — A 

főpásztori körlevél a pápa jubileumára vonatkozólag. 
1. — Hivatalos intézkedések a főpásztor elhunyta al-
kalmából. 5. — Szabó György kanonok s plébános be-
széde. 25. 

b) Külföld. 

Ágosta. A vallásügyi béke Poroszországban. i0 . 
Bécs . Az osztrák katholikus iskola-egyesület. 13. — Dr. 

Wolafka Nándor sz. istvánnapi egyházi beszéde a ka-
puczinus atyák templomában. 17,19,20. — Dr. Schlauch 
Lőrincz nagyváradi 1. sz. püspök ur beszéde a magyar 
delegatió előtt a római kérdésben. 42. 

Berlin. A német katholikusok idei nagygyűlése és a kath. 
nép hangulata. 16. — Az egyházpolitikai helyzet és a 
protestantizmus Németországban. 33. 

ChatilLon-SUr-Marne. II. Orbán pápa szobrának felszen-
telése. 29. 

Dublin. Az Írországi helyzet vallás-erkölcsi tekintetben. 35. 
Egyesült-Államok. Cleveland Grover elnök proklamácziója 

az Egyesült-Államok népéhez a „hálaadás napjának" 
megszentelése iránt. 40. — A munka lovagjainak rendje 
és a szocziális kérdés. 47, 48, 49, 50, 51. 

Frankfurt a Majna mellett. „A reformáczió áldásai." 26. 
Liège. A szocziál-ügyi kongresszus. 28. 
London. Angolország összes szerzetesnőinek hódolata. 2. 

— Manning bibornok a munka méltóságáról s jogáról. 6. 
Nápoly. Az egri főegyházmegye Nesztorának tisztelgése 

XIII. Leo pápa ő szentségénél. 11. 
Páris. Gróf de Mun Albert a kath. szocziális mozgalom 

jelentőségéről és a katholikusok kötelmeiről. 3. — 
D'Arc Janka, az orleans-i szűz canonisatiójának ügye, 
a franczia akadémia s a szentek tisztelete. 25. 

Porosz-Szilézia katholikusainak nagygyűlésén 7. 
Róma. Manning bibornok a sz.-szék s Anglia közt helyre-

állítandó diplomacziai viszonyról. 8. — Az olasz katho-
likusok actiója a római kérdés ügyében. 22. — Cano-
nisatio és bucsuk. 38. — Az országos magyar zarán-
doklatról. 45. — Királyunk ő felsége küldöttjének 
fogadtatása XIII. Leo pápa ő szentségénél. 50. 

Svájcz. A svájczi püspöki kar felirata a pápához és ő 
szentsége válasza. 24. 

Trier. A németországi katholikusok XXXIY. nagygyű-
lésének programmja. 5. — A német katholikusok idei 
XXXIV. nagygyűlése. 25. — A német katholikusok 
idei nagygyűlésének fontosabb határozatai. 26. 

Toulouse. Katholikusok nemzetközi tudományos kon-
gresszusa. 52. 

III. Katholikus Egyleti Élet. 
A Sz.t-I.-Társulat tud. és irod. osztályának alakulóülése. 2. 
A pécsi kath. legényegylet házának átalakitására begyült 

adományokról jelentés. 5. 
Az 1886. évi számadás a magyarországi lat. és gör. szert, 

róm. kath. tanitók segélyalapja vagyonáról 13. 
A létesítendő országos katholikus tinitói árvaház évi szám-

adás kivonata. 15. 
A győri élő lelki rózsafüzér társulat. 15. 
A Budapest jobbparti kath. legény-egyesület. 22. 
Az erdélyrészi róm. kath. státusgyülés tárgysorozata 23. 
A Szefft-István-Társulat. 25, 31, 34, 35, 41,* 42, 49. 
A Szent-László-Társulat. 26. 
A nagyszombati vicariátus területén lakó róm. kath. ta-

nitók egyesülete. 28. 
A nagyszombati vicariátus területén lakó róm. kath. ta- . 

nitók egyesülete október hó 27-én Nagyszombatban 
tartott IV. nagygyűlésének lefolyása. 38, 39, 40, 41. 

Az egri egyházmegyei irodalmi egylet. 45, 46. 
A győri kath. legény-egylet élete köréből. 50. 
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IV. Katholikus Actio. 
A pápai jubileum ügyében. 9. 
A magyarországi kath. tanférfiak római zarándoklata 

ügyében. 19. 
A magyar országos római zarándoklat a pápai jubileum 

alkalmából. 20. 
Az erd. kath. Statusgyülés. 30. 
Felhívás az országos római zarándoklat ügyében. 34. 
Kath. nagygyűlés a Rómába indulandó országos zarán-

doklat megnyitásául. 39. 
Felhivás szentséges atyánk XIII . Leo pápa aranymiséje 

alkalmából Rómába rendezendő zarándoklatra. 44. 
A második magyar zarándoklat a pápához. 50. 

V. Irodalom. 
A „Havi szónok", „Borromaeus", „Jézus szentséges szi-

vének hirnöke", „Szűz Mária virágos ker t je" , „Kath. 
hitoktatás", „Bölcseleti Folyóirat", „A legszentebb ró-
zsafüzér Királynéja", „Magyar Sión", „Jó pásztor", 
„Katholikus világu , „Katholikus szemle", „Népnevelő", 
„Korunk", „Téli Esték" czimü folyóiratokról, ill. heti-
lapokról. 4, 9, 25, 30, 33, 36, 38, 41, 46, 51, 52. 

Dr Popu J. Comparatio ethicae catholicae ad ethicam 
protestanticam, rationalisticam illamque antiqui Testa-
menti. 1. 

Darvas 0. Égi koszorú imákból és énekekből. 1. 
A magyarországi papi imaegyesület Ér tes í tője . 1. 
Abbé Lémann müve a zsidó kérdésről. 5, 6. 
Ephemeris Parochorum. 7. 
Dr Cser noch J. A halottégetésről. 8, 10. 
Csaplár B. Révai Miklós kéziratban hátrahagyott egy-

házi beszédei. 9. 
Mészáros K. Egyházi beszéd a Szent-László-Társnlat véd-

szentjének évünnepére. 9. 
Tewrewk A. Állatkínzás és állatvédelem. 9. 
Mentő lapok a purgatoriumi lelkek javára. 9. 
Dr Csápori. Taxii Leo, volt szabadgondolkozónak önval-

lomásai. Ism. dr Való. 10. 
Dr Bobitsek F. Lacordaire végrendelete. 12. 
Iskolai értesítők. 12, 15. 
Dr Ozorai J. Az egyházi vagy praedialis nemesek és 

birtokuk. 13. 

Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor, Princi-
pis-Primatis Regni Hungáriáé, Archi-Episcopi Strigo-
niensis. 14. 

Bobok J . A püspöki általános helynök. 15. 
Kálmán K. Regnum Marianum. 18. 
Irsik F. A tanuló. 21. 
A „Szent Család" képes népnaptára. 22. 
Csippék F. Katholikus világ. 25, 30, 36. 
Veszely K. Az unitáriusok Erdélyben. 26. 
Dr Steinberger F. Vallás nélkül nincs igazi művelt-

ség. 26. 
Dr Giesswein S. Mizraim és Assur tanúsága. 26. 
Boncz F. A lelkészi congrua. 
Fonyó P . A hitelemzéstan elemei. Ism. Dr Purt I. 31. 
Die vatikanische Ausstellung in Wor t und Bild. Ism. Dr 

Wolafka N. 34. 
Szabad F . Ünnepi és alkalmi szent beszédek. Ism. Top-

lánszky B. 36. 
Br. Rosner E. Régi magyar házassági jog. Ism. Dr 

Hamvas. 38, 39, 40. 
A Szent-István-Társulat kiadványai. 41. 
Ipolyi A. Műtörténeti tanulmányok. 41. 
Dr Schnierer A. Emlékbeszéd dr Pauler Tivadar fe-

lett. 42. 
Dr Kiss J . A keresztény vallás áldásai. 42. 
Füssy T. XIII. Leo pápa élete. 43. Ism. Bécséi V. 52. 
Dr Karácsonyi. Szent Gellért csanádi püspök élete és 

müvei. 44. <_ 
Zimándy I. Ébresztő hangok. 44. 
Scholz I. A tanitóképezdei oktatás reformja és metho-

dikája. 44. 
Dr Szvetics A. Jézus föltámadásának valósága. 44. 
Paszlavszky S. Alkalmi örömhangok. 
Csicsáky I. Beatrice, mint az egyház jelképe Dante di-

vina Commedia müvében. 45. 
Biggel-Kunszigethi. A kereszt diadala. 45. 
Vie de Léon XIII, son siècle, son pontificat, son in-

fluence. 46. 
Rudnyánszky Gry. Jézus. Ism. Dr Purt I. 47, 48. 
Oltványi P . Tájékozó Útmutatás. 48. 
Bosty K. Mária Lant. II. Oszi virágok. 48. 
Dr Stanczel F. Ultramontán levelek. 48, 50. 
A kritikáról a kritikusnak. Dr Giesswein S. 51. 
Hivatalos, Vegyesek. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, julius 2 1. II. Félév, 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Kovács Zsigmond. — Szebb jövő reményével. — Tisztázzuk hitelemzésünk módszerének 

A főpásztori körlevél a pápa jubi leumára vonatkozólag. — Irodalom : Comparatio 
kékből. — Vegyesek. — Fölhivás előfizetésre. 

Egi 

f 
KOVÁCS ZSIGMOND 

— 1820—1887. -

A nagy időket látott veszprémi püspöki vár termeibe tizenkét év után újra bekö-
szöntött a halál. 

Nm. és ft. dr Kovács Zsigmond, Isten és az apostoli szentszék kegyelméből vesz-
prémi püspök, ő csász. és ap. királyi felségének val. belső titkos tanácsosa, Magyarország 
felséges királyné-asszonyának kanczellárja, a jeles vaskorona-rend I. oszt. lovagja, bekeb-
lezett hittudor, Pécs szab. kir. város tisztb. polgára — fekszik ravatalán. 

Sokáig érlelte a halál : végre menthetetlenül letiporta. 
Mai számunkban megjelenő főpásztori levele szép hattyúdal, méltó befejezése püs-

pöki életének. 
Ha valahol : itt Magyarországban kimondhatatlanul kényes a kath. egyház főpász-

torainak helyzete. 
Kovács Zsigmond, a ki szintén, mint jobbára minden nagyobbszabásu szellem, csak 

magával hasonlitható össze, azok közé a főpapok közé tartozott, kik érzékkel, értelemmel 
és akaraterővel birnak a kényes helyzetek hullámai fölött uralkodni, habár ez nem min-
denha s mindenben sikerült magasröptű igyekezetének. De hiszen a maga egyszerűsé-
gében oly igazán megmondotta már a Jézus követéséről szóló arany könyv irója: „Nemo 
est in mundo sine aliqua tribulatione vei angustia, quam vis rex sit vei papa." (L . L c. 22.) 

Élte alkonyán a nag}' szellemű veszprémi püspök, kinek élete a papi pálya legkiválóbb 
stadiumain több érdemkoszoru elnyerésével futott végig, testileg már megtört alak vala ; 
ámde lelke soha sem szűnt meg amaz örök eszmékből táplálkozni, melyeknek fénysugaraiból 
sz. Jeromos a következő férfias jellemet alkotta magának tulajdonul és nekünk utánzás 
végett például: „Justi et fortis viri est, nec adversis frangi, nec prosperis sublevari, sed 
in utroque esse moderatum." 

A magas eszmékben, nemes érzelmek és töi^kvésekben gazdag szellem lefizette a 
test adóját; és most már, a földiekből kivetkőzött, átszellemült püspök — Isten oltá-
rain buzgó imák tárgya, melyek mind abban az egy őskeresztény óhajban olvadnak össze 
angyali melódiává: 

Isten irgalmasságából békességben nyugodjék ; 
és az örök világosság fényeskedjék neki! 

1 



2 RELIGIO. 

Szebb jövő reményével! 
„ Semper fu tu ro rum bonorum spes 

praesent ia incommoda levius ferre 
facit ." S. Joan. Chrys. Hom. 17. 
super Gen. 

A gyönyörű mondásokban gazdag Salvianus-
nak van egy ily mondása az élet és a remény 
viszonyáról. „Omnia in rebus humanis, úgymond, 
spe futurorum agunt: vita quoque ipsa kaec 
temporaria spe alitur ac sustinetur." 

Evvel kezdjük, t. olvasó, az uj félévet! 
Mert kétszeresen nagy okunk és szükségünk 

van nekünk, Magyarország katholikus papságá-
nak, az Istenbe vetett remény ápolására : 

először, „ut praesentia incommoda," melyek 
elég számosak és súlyosak s a jövőben még 
szaporodni készülnek, „levius feramus;" 

másodszor, hogy miután Magyarország a 
szellemi és anyagi átalakulás korszakot jelző pro-
cessusán megy keresztül, lelkünkben legyen a 
nyakunkra égett nagy társadalmi munka idején 
a jóravaló röstséget mivel leszoritani s a lelkek 
megmentésének, Magyarország keresztény rege-
neráeziójának munkájában, a sziveket mivel táp-
lálni, a csüggedés ellen mivel támogatni — ma-
gunkban és másokban. 

Midőn azon-ban kellemetlenségekről és ba-
jokról szólunk, koránsem azokat értjük, t. olvasó, 
melyeket a világ tart kellemetlenségeknek, vagy 
a melyekkel magán emberek magán életükben 
kénytelenek találkozni. Nem! Előttünk az em-
beriség javáért, a hivek lelki-testi jóléteért 
élni-halni kész lelkipásztor ama kellemetlenségei 
és bajai lebegnek, melyeket a nemzetek apostola, 
lánglelkének amaz ismeretes felsikoltásába fog-
lalt össze: „Quis infîrmatur, et ego non infir-
mor? quis scandalizatur, et ego non uror?"1) 

Oh igen ! nekünk, Krisztus Urunk megjelení-
tőinek kell lennünk az emberiség körében, nem-
csak az ő papi méltóságának külső feltüntetése, 
hanem az ő, mindeneket átható, mindeneket 
megvilágositó, javitó, tökéletesitő, megbékéltető 
és boldogitó szellemének kiárasztása által. 

Es ez a Krisztus szeretetének lángoló buz-
galma az emberek lelki-testi jóléteért. 

Krisztus Urunk feláldozott miijdent, felál-
dozta önmagát az emberiség javáért : nekünk 
is nem aranyat, nem ezüstöt illik első sorban 
Isten dicsőségére s a hivek lelki üdvének ál-
dozatul hoznunk; nekünk magunknak áldozatnak 

*) IL Cor. XI. 29. 

kell lennünk, mert nevünk is az áldozatról 
van véve. 

Ennek az áldozó, önmagát oda áldozó sze-
retetnek egyik kötelességét jelezte Krisztus 
Urunk a pusztában, midőn a lelki-testi táplálékra 
rászorult tömegre veté tekintetét, mondván : 
„Misereor super turbam, quia iam triduo sus-
tinent me!"1) 

A kath. nép egynémelyikünktől nem három 
nap, de talán már évek óta várja, hogy megszán-
juk ezt a hitszomjban tikkadó, lelkileg-testileg, 
erkölcsileg-anyagilag veszni indult nemzedéket 
és pusztuló hazáját. Vájjon érezzük-e Isten iga-
zában, mit tesz az: „misereor super turbam, 
quia iam triduo sustinent me?!"  

Az apostoli atyák iratait kellett forgatnom 
e napokban. Barnabás levelében a következő in-
tésre bukkantam: „Ne in vobismet ipsis involuti 
vobis solis vivatis tamquam iam justificati, sed in 
unum convenientes conquiratis id, quod omnibus 
prodest. Dicit enim scriptum: Vae, qui sunt pru-
dentes apud seipsos et coram se sapientes." 2) 

Ebben én ismét csak arra ismertem, a mit 
évek óta hirdetni nem szünök meg soha, t. i., 
hogy addig, míg mi, kath. papság, magunk és 
hiveink körében a minden oldalú egyleti társas 
életet fel nem virágoztatjuk : addig mi in nobis-
met ipsis erimus involuti, nobis solis vivemus, 
azaz magunkra leszünk kényes pillanatokban 
hagyva, el leszünk szigetelve s fejünk fölött mint 
Damocles kardja száz és ezer „vae" fog függni; 
mig ha hiveinket megnyerjük az egyleti élet 
különféle irányú társas actióinak, ka hiveinkkel 
„in unum convenientes conquiremus (együtt ve-
lük fogjuk keresni) azokat, mik mindnyájunknak 
javára válnak, ha betetőzésül a plébániai egyház-
megyei kath. egyleti társas életnek meghonosít-
juk és évenkint lelkesen gyakoroljuk a kath. nagy-
gyűlések tar tását : akkor a fenyegető „vae" helyett 
minden papnak, minden lelkipásztornak, a ké-
nyelem hősi feláldozásáért mily jól fog esni itt 
ez életben lelkiismerete szavában, ott a siron 
tul, a Mindenható Isten ajkairól hallani: „Euge 
serve bone! Euge!" 

A lelkek, a társadalom, — Magyarország meg-
mentése fáradhatatlan munkájának lelki örömét 
öntse ki reánk az irgalmas Isten túláradó ke-
gyelmében ! 

Matth. VV. 32. 
2) C. IV. n. 10, 11. Opp. SS. PP. ap. ed. Funk. 

1881. T. I. p. 82. 



3 RELIGIO. 

Tisztázzuk hitelemzésünk módszerének elveit és 
gyakorlati kivitelét! 

B o r o m. i s za , I s t v á n t ó l . 

a) A bibliai történet elbeszélése és szakaszokra osztása a 
„Népisk. Hitelemzéstanban." 

Mint sajátszerű jellemvonás tűnik fel a „N. H."-ban, 
hogy többször mellékes dolgokra vonatkozólag aprólékos 
tanácsokkal szolgál: ott ellenben, hol a hitelemzés lé-
nyege forogván kérdésben, a részletes utbaigazitásra 
való kiterjeszkedés okszerű követelmény volna, csak 
könnyedén átsurran. Pl. 92. §. 1. p. jegyzetben igy ir : 
„Igen helyesen fog cselekedni (a tanitó és hitelemző), 
ha azon szavakat, kifejezéseket és részleteket, melyek 
magyarázatot, vagy bővebb kifejtést igényelnek, kézi 
könyvében szines irónnal aláhúzzaEz az eljárás czél-
szerü lehet ugyan, de épen nem olyan, melynek aján-
lásától nem sajnálná az ember azt az ötödfél sornyi 
helyet, melyet oly szükségtelenül foglal el e tankönyv-
nek szánt műben ; főleg miután a bibliai előadásban 
leglényegesebb dolog, a történet elbeszélése, épen csak 
föl van emlitve, mintha ennek ilyen vagy olyan kivitele 
kérdésbe sem jöhetne vagy pedig a helyes elbeszélési 
mód, az általános elvek alapján, már magától értődnék. 
nAz előadásnál — irja u. o. 2. p. — a történet élénk 
és tagolt elbeszélésére fektesse a fősúlyt." Ennyi az egész! 
Ebből aztán értse meg valaki, ha tudja, hogyan kell a 
bibliai történetet jól elbeszélni ? Melyik hitelemző nem 
találna akárhány módot a külön magyarázandó szavak 
szemeltartására ? De hányan nem találják el maguktól, 
habár komolyan elmélkednek is, a czélirányos elbeszélés 
mikéntjét, kivált ha félrevezettetve, főgondjukat a szó-
fejtegetésre, s a hiterkölcs igazságok kiböngészésére, 
magyarázatára, bővebb kifejtésére akarják forditani ? 
Szándékosan forditom el figyelmemet a „tagolt" elbe-
szélésnek nem tudom miféle értelmezhetőségétől, mert 
hiszen szabatosság dolgában az egész munka, daczára 
hogy tankönvynek van szánva, meglehetős gyönge lábon 
ál l ; hanem annál inkább leköt az elbeszélés élénksége. 

Ha a „Népisk. Hitelemzéstan" szerint — a mint 
valóban kell is — csakugyan az élénk elbeszélésre he-
lyezendő a fősuly, kár, hogy e főfontosságu dolognak 
kellő véghezvitelére némi utmutató szabályokat nem 
nyújt ; még nagyobb kár, hogy példájával maga tereli 
ferde irányba a főszabály értelmét éppen ott, hol a he-
lyesen felfogott élénk elbeszélésre mind az éledő lelki 
tehetságek táplálása, mind az érdeklődés felköltése, meg-
őrzése, s az esemény könnyű elsajátítása tekintetében 
legnagyobb szükség van t. i. áz alsóbb osztályokban. E 
hiányt és e jóakaratú ugyan, de a hitelemzés elméletére 
és gyakorlatiságára egyaránt káros félrevezetést, réSZle-
t e s hitelemzés tanban, nem lehet megjegyzés nélkül 
hagyni. 

Szól ugyan a „Népisk. Hitelerozéstan" az általános 
részben ( 6 2 - 6 6 . §§) az élénkség eszközeiről, de ezek 
csak egyes képzetek és fogalmak ismertetésére vonat-
koznak. A bibliai történet kezelésénél különösen helyén 
volna az ide vonatkozó sajátlagos módokat és azok al-
kalmazását néhány pontban, bármily tömött kifejezések-

kel legalább fölemliteni. I t t ugyanis nem egyes, önálló 
képzetek és fogalmak megvilágositása, élénkitése forog 
fönn, hanem történetnek, folyó események olyszerü el-
beszélése, mely a könnyen szórakozó gyermek figyelmét 
hosszabb gondolatsoron keresztül lekötve tartsa, gyönge 
értelmét a fölfogásban fönnakadás nélkül munkálkod-
tassa, képzelmét a kialakuló kéz naiv színezetével gyö-
nyörködtesse, kedélyét az erkölcsi szép és rut iránt 
kellő érzetre, a csodálatos iránt tiszteletre s bámulatra 
gyújtsa, akaratát a jó példák vonzó erejével istenes 
cselekedetek önálló véghezvitelére édesgesse s a rossz 
példák vészteljes undokságával a bűntől elriaszsza, ellene 
harczra, győzelemre vértezze. S mindezt nem kitérő 
magyarázatokkal, különváló buzditó beszédekkel kell a 
biblia előadójának elérnie, hanem lehetőleg az események 
egyszerű elbeszélése által. Ezen, az összes lelki tehetsé-
gekre, valamint a gyakorlati életre rendkivüli hatást 
gyakorló egyszerű eszköznek használata nem közönséges 
figyelmet érdemel. Tüzetesebben meg kell ismertetni a 
módot, melyen egyedül képes nagy czéljainak meg-
felelni. 

Nem akarok túlzásba menni, mintha a módszer-
tani elmélettől merőben az alanyi kivitelhez tartozó 
szabályok felhordását óhajtanám, mert hisz ez lehetet-
lenség ! hanem részletes hittani módszertantól annyi 
mindenesetre elvárható, hogy részint a tantárgy ter-
mészetét, részint a tárgynak a gyermeki tehetségekhez 
való viszonyát, részint végre a tanfokozatot szemei előtt 
tartva, oly irányzó szabályokat adjon, melyek, ha egye-
bet nem, legalább azt eredményezzék, hogy az elbeszélés 
módja az emiitett szempontok egyikével se jöj jön össze-
ütközésbe s a biblia feladatainak megoldását ne hátrál 
tassa, meg ne hiusitsa. Nem tagadom, hogy magukban 
a bibliai eseményekben, a természetes történeti érdekes-
ségen kivül, mint Isten igéjében, már megvan bizonyos 
fensőbb erő, mely nagyban segit a bibliai előadás ered-
ményeit létrehozni : de másrészről az is bizonyos, hogy 
a hitoktatónak avatatlan eljárása ezeknek ut jokat vág-
hatja, a mennyiben ezen fensőbb erőnek a gyönge gyer-
mekben hivatott munkásságát akadályozni képes — 
ellenben a ki a népiskolai bibliai elbeszélés czélra ve-
zető kellékeivel tisztában van ; a ki a bibliai élénkítés 
eszközeit ismeri, az minden nehézség nélkül eléri a bibliai 
előadás fönt jelzett czéljait. Mester legyen azért a biblia 
elbeszélésében a hitoktató ! Ha evvel megnyerte a nö-
vendékeket, az igazságok szárazabb fejtegetését is szi-
vesebben s nagyobb figyelemmel fogják hallgatni aj-
kairól. Sőt hozzá teszem azt is, hogy a mely hitoktató 
itt eltalálta a helyes módot, az a katekizmus magya-
rázásában is — bármennyire különbözik egyébként a 
két tárgy kezelésének módja — könnyebben rövidebben 
s nagyobb sikerrel járhat el. Es pedig először az imént 
emiitett oknál fogva ; másodszor, mert a kellően kidom-
borított történetben egy tekintetre fölismerik a gyer-
mekek a kátéban ismertetett hit-erkölcsi vonást ; har-
madszor, mert a ki megtanulta szóáradat nélkül egyszerű, 
összefüggő elbeszélés által sokoldalulag, érdekesen hatni 
a gyermekek lelki tehetségeire és valláserkölcsi érzületére, 
az még több ügyességet fejthet ki egyes igazságok, kép-
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4 RELIGIO 

zetek és fogalmalc ismertetése és gyakorlati értékesítésénél, 
mint a melyek egyrészt lényegüknél fogva közelebb es-
nek, közvetetlenebbül járulnak e hitelemzés czéljaihoz; 
másrészt legapróbb részletekre szétbonthatok sőt szét-
bontandók lévén, az eszméknek és gondolatoknak füg-
getlenül is megálló, nagyon szük körére szoríthatók. 
Tapasztalás által bebizonyított igazság, hogy az elbe-
szélésben ügyes hitelemző szájából egy szóval tett utalás 
több hasznot eredményez, mint e talizmán birtokában 
nem levőnél a hosszura nyújtott oktatás. Amannak káté 
magyarázata hasonlít a legizletesebben elkészített ételhez, 
melyben a különböző iJlatu, izü és hatású fűszerek ugy 
vannak elegyítve, hogy sem az egyik, sem a másik nem 
érezhető ki különösen, hanem kellemes egységben já-
rulnak jótevőleg a test táplálásához ; emezé ellenkezőleg 
olyan, hogy daczára a fűszernek, daczára, hogy minden 
megvan benne, bizonyos izetlenség érzik rajta, mit 
pótlásokkal hiába iparkodunk helyrehozni. Nem lehet 
jó hitelemzö, a ki a biblia elbeszélésében járatlan. Azért, 
ha raj tam állna, minden hitelemzőt arra buzdítanék, hogy 
mindenekelőtt ebben tökéletesítse magát. Nem azt akarom 
ezzel mondani, hogy a biblia elbeszélése fölötte áll a 
katekizmus magyarázatának, hanem, hogy az abban ta-
núsított ügyesség leghathatósabb eszköz lesz a hitelemzői 
működésben. 

Helyén volna ezek után, hogy elmondjam : mely 
irányadó szabályokat vélek szükségeseknek vagy leg-
alább alkalmatosoknak a bibliai történet czéltudatosan 
élénk elbeszélésére ; mindazonáltal ezt a következő czikk 
számára tartván íönn, előbb áttérek egy másik lényeges 
pontra, mely az elbeszélés élénkségével szoros kapcso-
latban áll s melyen a „Népisk. Hitelemzéstan8 fölüle-
tessége szintén nagyon meglátszik. 

Az elbeszési élénkségnek egyik nagy ellensége a 
történet szertelen földarabolása lévén, vissza kell utal-
nom a 92. §. 2. pontjára, hol a S N. H." a történet ré-
szekre osztásáról ezt mondja : „A nagyobbaknál az e^yes 
történeteket egészen elmondhatja (a hitoktató), a kiseb-
beknél azonban megfe le lő szakaszokban." Ezen útmu-
tatásnak első fele világos, de nem föltétlenül helyes ; 
mit akar azonban a „megfelelő" szakaszokkal, bajos 
volna megérteni. Az idézett hely első részére az a meg-
jegyzésem, hogy, habár bibliai tankönyvünk1) elég 
figyelemmel van is arra, hogy tulhosszu történetek ne 
kerüljenek egy czikkbe, mindazonáltal több, egy czikkbe 
szorított oly történet fordul elő benne, melyeknek elő-
adása közben még a nagyobbacska gyermekeknél is ta-
nácsos szünetet tartani. Er re két körülmény készti a 
hitoktatót: vagy a történet nagyobb kiterjedése, pld. az 
izraeliták kiköltözése, az izraeliták a pusztában, Sámuel, 
Dávid, Dániel stb) ; vagy bonyolultabb viszonyok, nevek, 
idézetek összehalmozódása (pld. Ruth története. Izrael 
népének meghasonlása, Jézus keresztelkedése és megki-
sértetése). A mi 'pedig a „megfelelő szakaszokat" illeti, 
vagy homályos marad e kifejezés, vagy félrevezeti az ol-

I t t a közép bibliát tar tom szemeim előtt, részint mert a 
IY. osztályúak is érthetők a nagyobb gyermekek alat t , részint, 
mert a nagy biblia aligha használtatik valahol tankönyvül az elemi 
iskolában. Erre alkalomadtán még visszatérek. 

vasót. Kérdés támad ugyanis a gondolkodóban : minek 
feleljenek meg eme felosztási szakaszok ? A gyermekek 
képességének vagy a történeti csoportosulásnak, vagy 
mindkettőnek együttesen ? Tehát azt is jelentheti a fenti 
kifejezés, hogy tekintet nélkül a fölveendő történet szer-
ves egészére, természetes részeire, ezek összefüggésére, a 
kisebb gyermekeknél ugy gondolomra kevesebbet, a va-
lamivel nagyobbaknál valamivel többet mondjunk el egy-
folytában az eseményből. E szerint pld. a II. osztályban 
a legkevesebb mozzanatból álló, legkisebb történetet is 
akár négy-öt szakaszba oszthatjuk, vagyis annyiba, a 
hány mozzanatocska, majdnem a hány mondat fordul 
elő benne. 

Hogy mily könnyű ily általános frázis utmutatása 
mellett még a gyakorlottabb hitoktatónak is eltévednie, 
meglátszik magán a „Népisk. Hitelemzéstanu többször em-
lített mintaleczkéjén {292. I). Kell-e ugyanis egysze-
rűbb alkotású történetet keresnünk, mint a minő Izsák 
feláldoztatása ? Egész tartalmát ez az öt rövidke moz-
zanat képezi: 1. Isten megparancsolja Ábrahámnak, 
hogy fiát áldozza fel neki Mária hegyén. 2. Ábrahám 
e nehéz parancsot teljesítendő, Izsákkal és az áldozathoz 
szükséges eszközökkel fölmegy a hegyre. 3. Izsák felál-
doztatását az angyal megakadályozza. 4. Isten ígérete. 
5. A fennakadt kos lesz az áldozati tárgy. Kérdem : 
vájjon tehát a kis gyermekeknek megfe le lő leg ötfelé 
kell-e tépni ê történenetet ? Bárhogyan értem a Népisk. 
Hitelemzéstannak „megfelelő szakaszokban" kifejezését, 
e követelmény egészen helyesnek látszik. íme, a máso-
dik osztályban kis gyermekek vannak, kik általában nem 
képesek sokáig feszülten figyelni ; e szerint tehát pár mon-
dat utan már meg kellene állanunk s kémlelnünk; ugy, 
de a történet is természetszerűleg ugy mozzanatból áll : ez 
méginkább megerősíteni látszik az aprózó szakolás he-
lyességét. Holott ez bizony nagy t é v e d é s ! Ha az elbe-
szélést élénkítő leírásokat, párbeszédeket, az erkölcsi 
hát tér t feltüntető vonásokat is beszámítjuk, még akkor 
is elég rövid lesz az említett történet arra, hogy egy-
szerre, vagy legfölebb két részre osztva, állítsuk a II. 
osztályú gyermekek elé. Szem előtt kell tartanunk a 
fokozatot, mert kétségtelen, hogy az első vagy második 
osztályú gyermek nem képes annyi ideig egyfolytában 
figyelni, annyi vonást megtartani mint a hatodik osztá-
lyú ; de e szempont maga nem elég a szakolás megej-
tésére. Az aprólékos szétdarabolással ugy szétszórjuk a 
történetet, hogy a gyermekek nem lesznek képesek meg-
találni a részek közti fonalat s azokat egészbe összeállí-
tani. így elraboljuk figyelmöket, kedvöket s érdeklődé-
süket, melylyel egyébként annyira csüngnek a bibliai 
történeteken még akkor is, ha az előadott darabocskát 
rögtön utánbeszéltetjük. E baj nagyobbodik, ha mint a 
„Népiskolai Hitelemzéstan" jelzett minta-leczkéjében is 
történik, minden kisded szakasz kezdetén lélektani s a 
végén hiterkölcsi reflexiókba merülünk. Es a kibontó-
kérdések x) serege nem hogy elősegítené a szétlazitott 
mozzanatok összeszedését, hanem mégic \ább akadályozza. 
Hisz ily eljárás mellett valósággal fejreesett az a köve-
telés, hogy az elbeszélés élénk legyen. 

*) Erről később szándékozom szólni. 
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Élénkség — a inint itt kell érteni — és szétszórás 
nem összeillő fogalmak. A ki tisztában van az élénkség 
fogalmával, annak mindenekelőtt tudnia kell, hogy ez 
több, mint a világosság ; emez az értelemnek, amaz a 
képzelemnek szolgál ; a világosság a tárgyat láthatóvá, 
az élénkség a láthatót színessé, fényessé teszi. Első tehát, 
hogy a dolog kellő világosságban láthatólag kialakuljon ; 
következőleg, ha valamely bibliai eseményből csupán, 
sok magyarázattal s még több kérdéssel egymástól elkü-
lönitett, s még hozzá fölösleges szavak ködébe burkolt, 
egyes vonásokat mutatunk elő a gyermeknek, a bibliai 
kép ki sem idomulhat előtte. 0 nem láthatja a képet, 
mert az egyik vonás elmosódik, mire a másikra kerül a 
sor. Hova lesz akkor az élénkség, a képzelem égi gyö-
nyöre, mikor az értelem azt sem tudja : mi az tulajdon-
kép, a mit a töredékben hallott ? Nem érthetem itt azt, 
hogy egy szájnyitásra vagy egy mondatban állítsuk elő 
az egész történetet mert itt időszerinti egymásutánban 
végbemenő dologról van szó ; hanem azt értem, hogy 
egyfolytában hallhassa, értelmével és készeimével követ-
hesse a gyermek az elbeszélést mindaddig, mig abból nem 
egy-két gondolat, hanem egy végbement esemény, történet 
(dákul ki. 

Áll ez az elv még ott is, hol a biblia a katekizmus-
sal kapcsolatban taníttatik. 

így járván el, képpesé teszszük a gyermekeket arra, 
hogy a kisebb történeti egészeket nagyobb egészbe össze-
foglalhatják. Es ez természetes. Mert az elsajátított egyes 
történetek között minden következő folytatása levén a 
megelőzőnek, a természetes egymásután világos kapocs 
lesz előttök. Arra pedig nem támaszkodhatunk, hogy 
azután majd összeállítjuk számukra a szétszórt töredéke-
ket, mert ha erre utóbb szükségünk van, akkor az előbbi 
előadásra foditott idő és fáradság kárba veszett. 

Ismerni kell a tantárgy természetét. Egészen más 
az, mikor a katekizmusi igazságot részleteire bontva 
megvilágosítjuk s áttekintés végett összegezve ismét a 
növendékek elé adjuk. Itt az aprózás világosítja meg a 
magvas igazságot ; de a bibliánál a csoportosításból is-
merjük meg az eseményben szereplő egyes alakokat sőt 
az egyes (erkölcsi) vonásokat. Kiveszem az előre bocsá-
tandó magyarázatokat, melyek az elbeszélés megértésé-
hez föltétlenül szükségesek. Fölöslegesnek tartom álli-
tásom bevitatását, de meg nem állhatom, hogy megvi-
lágositásul ne hozzak fel egy hasonlatot. Ha valamely 
képet, melyen több alak szerepléséből előállott jelenet 
van ábrázolva, meg akarunk szemlélni, bizony nem álla-
podunk meg kizárólag az első alaknál, vagy annak egyes 
részeinél, vagy mi több, az első ecsetvonásoknál: hanem, 
ha nem túlságos nagy terjedelmű vagy tömérdek csoportú 
a kép, — mert ez esetben átfogható, kisebb, de magá-
ban is egész képet alkotó csoportokra osztjuk első 
szemléletünket is, — egyfolytában áttekintjük az egész 
alakcsoportot, az ábrázolt egész jelenetet. Ezt megtévén, 
szívesen időzünk azután egész az ecsetvonásokig leszálló 
részletezés mellett, minthogy már ismerjük az egyes ala-
kok szereplését; s így van érdek, mely bennünket a 
részletes vizsgálódásra vonz. (Vége köv.) 

Protestáns lelkész-e Schleier János Márton, a 
„Volapük" uj nyelv alapitója? 

Ismert szokásuk a protestánsoknak dicsekedni az 
ő jeleseikkel, égig magasztalni mindazt, ami protestán-
soktól származik. De azt is nem egyszer tapasztaltuk 
már, hogy még a katholikusok közöl is sokakat, kik 
akár nagy tudományosságuk, akár hős tetteik által vi-
lág-hírnévre tettek szert, maguknak eltulajdonítani sze-
retik, sőt ebbeli passiójuk annyira elragadja őket, hogy 
még a reformatio előtt élt híresebb férfiakból is néhá-
nyat saját tagjaikul akarnák tekinteni. 

Ily tapasztalások után nem árt kissé óvatosaknak 
lennünk a prostans Írókkal szemben — e tekintetben 
is. így például Szabó Károly „Az Osztrák-Magyar mo-
narchia írásban és képekben" 19. füz.) Zrínyi Miklóst 
a szigetvári hőst lutheránus vallásunak mondja : pedig 
az, már mint horvát bán is, mindenki által katholikus-
nak tartatott . De a legújabb eset még jobban illustrálja 
a protestáns írók ezen szabadalmát. Ugyanis a Képes 
Folyóirat" XII. füzetében Schleier János Márton, ki a 
„Volapük* u j nyelv kitalálása által mondhatni már 
világhírűvé lett, protestáns lelkésznek állíttatik, holott 
a leghitelesebb német lapok után tudjuk, hogy ő ka-
tholikus áldozár1 ki a bádeni nagyherczegség Ober-
landa nevü városban 1831-ben születvén, a gymnasiumi 
tanulmányok bevégzése után a freiburgi kath. egye-
temben a bölcsészetet és kath. theologiát hallgatta, az-
után 1856-ban áldozárrá felszenteltetvén, több helyen 
lelkipásztorkodott, mig 1875-ben Litzelstettenben — 
Constanz mellett — plébános lett. Ez életrajzi adatok na-
gyobb hitelességére hivatkozom a minden tekintetben so-
lid „Christlich-paedagogische Blätter" f. évi 5. és 10 
számában „Schleier Weltsprache („Volapük") czim alatt 
megjelent ismertető közleményeire. 

Nyitra, 1887. junius 22. 
Gyurikovits Mátyás. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
f Veszprém. A veszprémi székesegyházi káptalan 

és az egyházmegye papsága mélyen megszomorodott szív-
vel jelentik nagyméltóságú és főtisztelendő Kovács Zsig-
mond, veszprémi megyés püspök, bekebelezett hittudor, 
ő császári és apostoli királyi felsége valóságos belső tit-
kos tanácsosa, a felséges magyar királyné kanczellárja, 
a vask^ona rend első osztályú lovagja, Pécs szab. kir. 
város tiszteletbeli polgárának élete 67-ik, áldozárságának 
43-ik, püspökségének 19-ik, veszprémi püspökségének 
10-ik évében tüdővész következtében, a» halotti szentsé-
gek ájtatos felvétele után folyó évi junius hó 28-án 
délután V26 órakor történt gyászos elhunytát. A meg-
boldogult tetemei julius hó 1-én reggeli 9 órakor fognak 
a püspöki székesegyházban tartandó engesztelő szentmise 
áldozatok után — kivánsága szerint — a veszprémi 
székesegyház sírboltjában nyugalomra téteni. Veszprém-
ben, 1887. junius 29. Az örök világosság fényeskedjék 
neki ! Áldás emlékén ! 



6 RELIGIO. 

Budapest, jul. 2. A fővárosi IV. kerület orsz. képvi-
selőjének beszéde. — Van még néhány pont, melyekre 
legalább röviden reflektálnunk kell. 

I t t először is az egyházi javak kérdését akarjuk 
érinteni. A beszéd erre vonatkozó részlete igy hangzik: 

„Oly állapotok után, melyek a váczi és nagyváradi 
püspök halálával napvilágra jöttek, gondoskodni kell 
az egyházi, káptalani és szerzetes javak kezelésének el-
lenőrzéséről épületek, erdők, adófizetés tekintetében, mert 
a püspök csak haszonélvező : kötelessége tehát a kor-
mánynak ügyelni, hogy a püspök utódja e javak hasz-
nát élvezhesse. 

Meg kell szüntetni azon visszás állapotot is, hogy 
a püspökök többnyire adósságokkal kénytelenek pályá-
jukat kezdeni, miután a püspökségnek többnyire semmi-
nemű fundus instruktusuk nincsen, ugy hogy még a re-
zidencziát is üresen találják." 

Mi bizonyára igen mélyen fájlaljuk az egyházi javak 
körül felmerült visszásságot. Mi tudjuk, hogy az egyházi 
javadalmak patrimonia pauperum ; azt is tudjuk, hogy 
sem önmeggazdagodásra, sem önkényelem nagyobbitására 
nem adattak és ma sem adatnak és azért annál kevésbé 
arra valók, hogy akár vétkes mulasztás, akár egyéb vét-
kes ok miatt megterheltessenek ugy az illetők, mint az 
utódok rovására. De azt is tudjuk, hogy az éremnek két 
oldala van, hogy az emiitett szomorú esetek ellenében 
felhozhatók más örvendetes tények. A szónok, ki oly jól 
tudta felhozni az árnyoldalakat, kétségtelenül ismeri a 
fényoldalakat is ; tudja kétségkívül, hogy vannak nagyobb 
egyházi javadalmak, melyek a gazdaság mintaképei gya-
nánt szolgálhatnak első sorban az államnak ; bogy van-
nak egyházi javadalmak, melyek helyes gazdálkodás és 
a lehető legnagyobb jövedelmezés által tömérdek sok 
jónak forrásaivá lettek ; hogy vannak püspökségek, melyek 
átadás alkalmával oly jól állanak, hogy zavarba jönnek a 
kultuszminisztériumban, mivel nincsenek abban az állapot-
ban, hogy a velők való bajlódást kifizethetnék. Országosan 
ismert tényekre hivatkozunk, ha reáutalunk az ország bíbo-
ros főpapjának, főm. Simor János bibornok esztergomi érsek 
valóban példányszerü minta-gazdaságára, vagy a csanádi, 
nvitrai, győri, egri, szepesi stb. kegyelmes főpásztorok 
épp oly helyes gazdálkodására, mint rendkívüli áldozat-
készségére, vagy ha — minden alávaló denuntiatio elle-
nére — látjuk, hogy a szatmári püspökség átadása alkal-
mával nemcsak semminemű deficit nem mutatkozik, ha-
nem ellenkezőleg a Nagyváradra áthelyezett kegyelmes 
főpásztor javára oly plus mutatkozik, hogy ez valóban 
zavarba ejti az illető közegeket. Ily és hasonló tények-
kel szemben, mellekről csak kell, hogy a kultuszminisz-
tériumban épp ugy tudomással bírjanak, mint a felhozott 
sajnos esetekről, elenyészik az a néhány bármennyire is 
sajnálatraméltó és legkevésbé sem helyeselhető eset, hogy 
valóban nem indokolt és nem igazságos eljárás egy-két 
eset miatt oly kemény vádat hangoztatni egy tiszteletre-
méltó testület ellen, mely mint régente, ugy ma is egy-
házunk büszkesége és hazánk disze. Kuratéla alá helyezni 
a püspöki és egyéb egyházi javadalmakat, az talán mégis 
csak nagyon erős dolog és hozzá még éppenséggel nem 
„liberális," mihez — ugy reméljük — a törvényhozás 

komolyabban gondolkodó és higgadtabban itélő többsége 
beleegyezését aligha fogja adni. 

Különben nem nagyon tanácsos ezt a dolgot erő-
sebben feszegetni, mert arról, hogy miképp keletkeztek 
bizonyos desolált állapotok, sokat lehetne ám irni és bi-
zonyára azoknak volna legkevésbé örömük benne, kik oly 
nagyon szeretik azt emlegetni. 

A „kongrua és a párbér ügyét" is emlegeti a mi-
nister ur, hogy ezt rendezni kellene. Jó hogy felhozta, 
mert valóban már azt gondoltuk, hogy el van temetve 
az ügy. Ugy talán mégis csak van kilátás reá, hogy 
feltámad e fontos kérdés — persze olyképp, hogy egész-
séges megoldást nyerjen. 

Végül még „két társadalmi betegséget" érint az 
irott beszéd : a párbaj t és az öngyilkosságot. Erre nézve 
igy nyilatkozik : 

„A párbajok mig Angliában egészen kimentek a 
divatból, a nyugati civilizáltabb országokban ritkábbak 
lesznek, nálunk divatba jönnek és nem szorítkoznak a 
katonai vagy arisztokratikus körökre, a tanárok, tanítók 
és tanfelügyelők is kezdenek verekedni. I t t a törvényt 
szigorúan kellene végrehajtani s a duellumok ritkábbak 
lesznek. 

Az öngyilkosságok nagyobb számmal fordulnak 
elő, mint valaha; nem igaz azonban, hogy előbb nem 
fordultak volna elő, de nem jöttek mindig köztudomásra ; 
előfordultak már a keresztes háborúk idejében, más idő-
ben ritkábbak voltak az öngyilkosságok, de annál gya-
koribb volt mások meggyilkoltatása vagy megmérgezése, 
vagy a birói gyilkolások, mint az inkviziczió eljárása, 
vagy XIV. Lajos dragonádái s a rémuralom Ítéletei. Ha 
az öngyilkosság bizonyos kedélyes (!) betegség ; a leg-
több esetben erkölcsi gyavaság, menekülés az élet bajai 
és nehézségei elől. ba jokat direkte törvényekkel orvo-
solni nem lehet, de hathatna e tekintetben az egyház, 
az iskola és az irodalom." 

Vájjon szigorú törvények egyedül képesek meg-
szüntetni a párbajmániát , arra mi igennel felelni nem 
merünk. Ha a vallási meggyőződés hozzá nem járul ; 
akkor csakugyan hiába várunk javulást erre a két társa-
dalmi betegségre nézve. Az öngyilkosságra vonatkozó 
részlet felett mondjon ítéletet maga a nyájas olvasó. ? 

Veszprém. Föpásztori körlevél a pápa jubileumára 
vonatkozólag : — 

Krisztusban kedves Testvéreim és Fiaim! 
Az anyaszentegyház ellenségei már kárörvendve 

hirdették, hogy a földi birtokaitól megfosztott pápaság 
trónja roskadoz, hármas koronája fénye homályosul s 
lelki hatalma az enyészethez közeledik. S íme a mun-
kálkodásában csudálatos isteni Gondviselés oly eseménye-
ket támaszt, melyek az egyház szebb korszakaira emlé-
keztetnek, s a folyó évi deczember hó 31-én szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa ötven éves áldozársága jubileu-
mával a történelem oly napot jegyez lapjaira, melynek 
fényessége a kárörvendő ellenségeket elnémítja, az áll-
hatatosaknak örömünnepet, a kétkedőknek, csü£,gedők-
nek bizodalmat, vigasztalást készít. 

Vész- és viharok közt rendületlenül ült sziklatrón-
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ján Krisztus helytartója, fájdalommal, de nyugodtan te-
kintve elpártolt fiai után. Vigasztalást merített isteni 
alapitója ígéretéből s az evangeliumi gazdag aratásból 
a pogány és vad népek között. S íme védő szárnyai 
alá látja sietni sok pár tütő gyermekét. S meghallván 
segélykiáltásukat: „Segits bennünket, mert mindnyájan 
elveszünk !" kinyújt ja kezét a szorongó nemzetek felé. 

Kik egykor tanácsot ültek ellene, a királyok okul-
tak ; tanultak, a kik a földet Ítélik. Népkormányzó gond-
jaikban tanácsért járulnak a bölcseség székéhez ; törvé-
nyes dolgaikban ítéletért az igaz ítéletet tevő bíróhoz; 
viszálykodásaikban békéltetésért a békességet szerző ki-
rályhoz. Ünnepét ünnepükké teszik s legutolsó, legsze-
gényebb alattvalójukkal együtt ünnepelvén a kereszténység 
közös atyja áldozó papsága ötvenedik évfordulóját : meg-
hajolnak a trón előtt, mely látta t rónjuk és hatalmuk 
keletkezését s állani fog akkor is, mikor az ő hatalmuk-
ról, győzedelmeikről már csak a történelem fog beszélni. 
Mert ennek a trónnak alapja a hit és igazság; támasza, 
erőssége a hadseregeknél erősebb szeretet. 

Mert szegénynek, gazdagnak, kunyhónak, palotának, 
népeknek, fejedelmeknek egyformán ünnepe lesz az ezen 
esztendő utolsó napja ; fényes nyilvánulása az egész 
világ katholikus hívei hűségének, ragaszkodásának, sze-
retetének az anyaszentegyház feje iránt s magasztos 
tanúbizonysága a megromolhatatlan katholikus egységnek. 
Az országokat, népeket marczangoló vallási, politikai, 
társadalmi párttusák közepett, országok határain, tenge-
reken, válágrészeken keresztül kezet nyujtunk Krisztus-
ban testvéreinknek s egy hitben, egy szeretetben, s a 
katholikus egység központjához való törhetetlen ragasz-
kodásban egyesülve, félelem nélkül állunk a fenyegető 
veszélyek közt, bizva isteni Mesterünk Ígéretében : „Ne 
féljetek, én meggyőztem a világot." 

S a szent atya jubileumát ünneplő népek, országok 
közt nem lesz utolsó a hála és s zen t e t érzelmei nyilvá-
nításában Mária országa, mely a szentszéktől l z apostoli 
koronával ennek gyöngyeinél drágább kincseket, a ke-
resztény polgárosodás áldásait nyerte s akkor volt leg-
erősebb, legboldogabb, ellenségei előtt legfélelmesebb, 
midőn fiai egyek voltak a hitben s tántoríthatatlanok 
hűségükben az anyaszentegyház fejéhez. 

A legközelebb mult évben volt alkalmunk a szent-
széknek hazánk iránt való hervadhatatlan érdemeit a 
török járom alól történt fölszabadításában, valamint je-
lenleg uralkodó szent atyánk hozzánk való atyai szere-
tetét és gondoskodását magasztalni. Most csak azon 
bölcs intézkedését akarom érinteni, melynél fogva vati-
káni palotája levéltárát a magyar tudósok számára ke-
gyesen megnyitotta. Az ekként napfényre hozott okmá-
nyok nem egy történeti tévedést fognak helyre igazítani, 
sok balitéletet el fognak oszlatni, napnál fényesebben 
bebizonyítván, hogy a szentszék atyáskodó gondjainak, 
hozzá való hűséges ragaszkodásunknak s hitünk azon 
egységes kötelékének, mely bennünket Nyugot népeihez 
fűzött, köszönhető állami fenmaradásunk s azon sze-
rencsésebb helyzetünk, melyet, Kelet országai mellett, 
Európa müveit és szabad nemzetei közt elfoglalunk. 

A szentséges atya ötvenéves áldozári jubileuma 

megünneplése módjára nézve, elfogadom a jubileumi 
országos nagy bizottság ide csatolt jegyzőkönyvi kivona-
taiban foglalt eljárást, mely szerint a szentatyának 

1. hódolati aláírások, 
2. pénzadományok gyűjtessenek. 
E végre minden plébániában öt vagy több tagu 

bizottságot alakítsanak a lelkészek, melyek az ő veze-
tésük alatt a hódolati aláírásokat az idehajlitott s e 
czélra szolgáló normális iveken, a nagybizottság utasí-
tása szerént, a pénzaláirásokat pedig szintén ezen utasí-
tás értelmében, közönséges papír iveken eszközöljék 
akképpen, hogy az adományozott pénzöszeg is kiírassák. 
Mind a hódolati, mind a pénzaláirási ivek, a begyült 
adományokkal együtt f . évi október hó l-ig az esperesi 
hivatalok ut ján hozzám küldendők. Krisztusban kedves 
Fiaim, a lelkipásztorok föladata leend híveiket társadalmi 
uton s a szószéken, különösen szent Péter és szent Pál 
ünnepén alkalomszerű szent beszédben hathatósan buz-
dítani, hogy szent atyánk iránti hódolatukat, tiszteletüket 
s ragaszkodásukat mennnél számosabb hódolati aláírással 
s erejükhöz mért szeretetadományokkal tanúsítsák. 

Minthogy pedig legkedvesebb adomány lesz szent 
atyánk szemeiben bugó imádságunk az anyaszentegyház 
győzedelmeért s áj tatos könyörgésünk, melyet ő érette 
a Mindenhatónak bemutatunk : elrendelem, hogy a f. 
1887. évi deczamber hó 31-ik napján, a hivek előzetes 
értesítése mellett, egyházmegyénk minden plébánia és 
szerzetes templomában ünnepélyes szent mise tartassék 
„Te Deummal" s collecta imádsággal a pápáér t ; a meg-
előző napon deczember hó 30-án pedig déli órákban a 
harangok meghúzásával figyelmeztessék a hivő nép a kö-
vetkező nap ünnepélyességére. Ezen kivül a deczember 
31-ik napját megelőző, továbbá ugyanazon napot kö-
vető, három vasár- vagy ünnepnapon szentmise végezté-
vel a legméltóságosabb oltári szentség kitétele mellett 
a Ciboriumban, lelkipásztor és hivek mondják el ájtato-
san a Jézus szent nevéről szóló litániát öt Miatyánk, 
öt Üdvözlégy és egy Hiszekegy-gyei s ezen imádsággal 
a szent-atyáért : „Örök Mindenható Isten, könyörülj a 
te szolgádon XIII. Leo pápánkon s igazgasd őt kegyel-
mesen az örök boldogság utján, hogy a te szent adomá-
nyod szerént azt kívánja, ami Te előtted kedves és azt 
egész erővel teljesítse. Amen." 

Kelt Veszprémben, 1887. junius hó 16-án. 
Zsigmond s. k. püspök. 

I R O D A L O M . 
*** Gomparatio ethicae catholicae ad etbicam 

protestanticam, rationalisticam illamque antiqui Tes-
tamente Disertatio inauguralis concinnata a Dre Joanne 
Popu. Szamojvariní, typis typographiae dioecesanae 1887. 
8-r 186 

Gondosan kidolgozott, magvas értekezés, melylyel 
szerző a bécsi egyetemen nyert hittudori fokozatat. 

= Égi koszorú imákból é s énekekből. A kath. 
i f júság számára szerkesztette Darvas Orbán sz. Benedek-r. 
tanár. Sopron, 1887. 18-r 128 1. Ara 50 kr. 

Takaros kis hitbuzgalmi zsebkönyv a legszüksége-
sebb imákkal és énekekkel. Melegen ajánljuk. 
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= Megjelent: A magyarországi papi imaegyesü-
let Értesítője. I . évf. 2. szám: Győr, 1887 1 iv, 17—32 
lap. Egy évf. ára 1 fr t . 

Komoly, érdekes, tanulságos, lelki épülésre alkalma« 
a tartalma. Becsületére válik a szerkesztő Yarga János 
lelkiigazgató urnák. 

= Irodalmi jelentés. „Jézus Krisztus eszmény- , 
képe" czimü, nagy 8-adrét iven 193 lapra terjedő 
munka kapható alulirt szerzőnél erga persolvenda 6 
sacra, vagy 1 fr t 20 kron. Kelt Szatmártt, 1887. Dr 
Steinberger Ferencz, tan. kép. igazgató. 

VEGYESEK. 
— A Szent-istván-Tdrsulat tudományos é s iro-

dalmi osztálya f. hó 2-án megalakult. Előre jelezzük dr 
Steiner Fülöp társulati alelnök ur megnyitó remek be-
szédét, mely mint phárosz, korszakot alkotó befolyással 
fog világitani az uj katbolikus irodalmi alkotás sokat 
igérő pályáján. 

— A belga katholikusok ugyancsak hozzá láttak a 
társadalmi kérdés megoldásához. De körmükre is égett 
ám ez az ügy. Folyó évi szept. 4—7 ig lesz Liègeben a 
második katholikus társadalmi congressus. 

— Sz. Péter és Pál napjára ezidén is megjelent 
egy pápai emlékérem XIII . Leo pápasága tizedik évének 
emlékére. Az Insulae Carolinae szigetek ügyében támadt 
spanyol-német confliktus békés elintézése van az érmen 
megörökítve. Az érem egyik oldalán a pápa képe lát-
ható, „Leo XIII . Pont . Max. Anno Decímo" körirattal . 
A másik oldalon középen a religio nemtője jobbról bal-
ról Német- és Spanyolország nemtőinek kezét egymásba 
helyezi. A képcsoport alatt a religióra vonatkozólag ez 
olvasható: „Pacis arbitra et conciliatríx." A körirat ezen 
az oldalon így szól: „Controversía de Insulis Carolinis 
ex aequitate redempta diremta." 

— Id'ók jele. Istóczy kijelentette, hogy az antise-
mita párt koránsem oszlik szét, hanem „néppárt" vagy 
„keresztény néppárt" nevet fog fölvenni. 

— Janssen nagy müve a német nép történetéről 
a középkor végén és az u. n. reformáczió idejének kez-
detén, franczia fordításban nem sokára eljut a második 
kötetig. Mily korszakot alkotó mü az u. n. reformáczió 
megítélésében ez a Janssen müve, mutat ja az, hogy 
Németországban a protestánsok egy egész nagy egyletet 
alakítottak Anti-Janssen-Gesellschaft czimmel a valóban 
reájok, illetőleg történetírásokra nézve rettenetes könyv 
ellen, mely valóságos bevehetetlen arzenálja a katholikus 
hit- és egyházvédelemnek. Csak azon csodálkozunk, hogy 
mi Magyarországban, hol a protestantísmus talán még 
magasabban hordja az orrát, mint magában Németor-
szágban, a hol született, Janssen hatalmas müve kellően 
értékesítve nem lett. 

— Francziaorszagban józanabb eljárást kezdenek 
megindítani az ország kormányán levő államférfiak. A 

Rouvier-kabinet belügyministere, Spuller köriratot in-
tézett a préfetekhez, melyben megparancsolja, hogy a& 
iskolák elvilágiasitását abban hagyják. 

— Megnyugtatással idézzük Berzeviczy Albert a 
vallás- és közoktatásügyi ministerium államtitkárának 
programmbeszédéből a következő nyilatkozatot: „Az ál-
lami iskola sehol sem jelenti a tanítás teljes külön 
választását a vallásos neveléstől ; állami iskoláinkban 
eddig is (azóta a mióta, a szerk.) a leggondosabb in-
tézkedés történt mindenütt a vallásoktatás biztosítására 
nézve, a mint hogy általán az az állam, a mely az 
ifjúság neveléséből s különösen a nép neveléséből a val-
lást száműzni akarná, önmaga ellen merényletet követne 
el." Nagyon helyes nyilatkozat; csak terjessze ki az 
állam a vallásos nevelést — az egyetemi ifjúságra is ! 

— Áthelyezések a pannonhalmi sz. Benedekrendben 
1887/8-ra: Pannonhalmán tanár Szabó Iván; hitszónok 
és tanár Récsei Volfgang. Esztergomban tanárok Kucz-
mann Fülöp, Mérei Kálmán, Várkonyi Odilo, Győrött 
tanár Bódiss Justin. Sopronban szónok és tanár Beck 
Julián. Kőszegen ünnepi szónok Freh Alfonz, vasárnapi 
szónok és német nyelvtanár Schedl Henrik, tanár Serédi 
Antonin. Bakonybélben lelkész Mesterházy Imre. Tihany-
ban könyvtárnok Pilissy Viktorin. Zala-Apátiban alper-
jel Szabó Szilveszter, levéltárnok és Esztergálon hitelmző 
Récsei Viktor. Szent-Ivánban lelkész Mann Honór. 

-— A vallás vigaszaihoz semmit sem lehet hason-
lítani. Meggyógyítják azok a lélek minden sebét s még 
az éjbe borult léleknek is nem ritkán visszaadják az 
öntudat világát. Miksa, Mexikó volt császárjának, felsé-
ges urunk-királyunk öcscsének neje, Sarolta császárné, 
férje utáni bánatában elveszté elméje világát. Evek 
hosszú során át a téboly éjszakája nyomta el megtört 
lelkében az ész használatát. Legújabban örömhír érke-
zett. Lelkének éje kezd eloszlani és a magas hölgy kezd 
foglalkozni az élettel. Szentséges atyánk, a pápa jubileu-
mára, egy egész kápolna felszerelésén dolgozik, és a 
tárgyakhoz a rajzot mind maga készítette. (A Schweiz_ 
Kirchz. után.) 

— Nagyon kapóra jött a budapesti képes zsidó napi 
lapoknak (keresztény egy sincs), — a paksi katasztrófa. 
Nap-napután nem közöltek egyideig egyebet, mint képeket 
a „hivők (!) borzalmas utolsó útjáról." A czélzatosság 
mondhatni szemtelenül kirivó. Különben sincsen pár ja 
ennek a budapesti zsidó képes napisajtónak. Holmi fiatal 
sihederek, kik az esémények színhelyét még hírből sem 
ismerik, pár perez álatt „hü" képet rajzolnak neked bármely 
eseményről. A keresztény nép pedig fizeti és csakúgy, 
nyeli ezt a falsificált szellemi táplálékot ! 

Fölhivás előfizetésre. 
I t t levén a félév vége, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még háti-alékban volnának, legyenek szivesek a 
tartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
hatók. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FÖLYOIRAT. 
NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; | 
Budapesten a szerkesz- s 
tőnél, és Rndnyánszky I 
A. könyvnyomdájában, | 
IV., Papnövelde-utcza jj 
8. sz. alatt, hova a ne- : 
taláni reclamatiók is, \ 
bérmentes nyitott levél- | 

ben, intézendôk. : 

Budapesten, julius 6 II. Félév. 1887. 

TARTALOM : Tezéreszmék és Tanulmányok : Elnöki beszéd. — A szentírás költészetéről. — Tisztázzuk hitelemzésünb módszerének 
elveit és gyakorlati kivitelét. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A Sz.-I.-T. tud és irod. osztályának távira ta XIII. Leo pápá 
hoz. — L o n d o n : Angolország összes szerzetesnöi hódolata. — Kath Egyleti Elet : A Szent-István-Társulat tud. és irod. osztályának 

alakuló ülése. — Vegyesek. — Fölhivás előfizetésre. 

E L N Ö K I B E S Z E D , 
melylyel dr Steiner Fülöp yraelatus, a Sz.-I.-Társulat, 
alelnöke, a Sz.-I.-T. tudományos és irodalmi osztályának 

alakuló gyűlését megnyitotta julius 2-án. 

Igen tisztelt alakuló gyűlés ! 
Lelkesült örömtől dobog fel szivem, midőn a 

mélyen tisztelt alakuló gyűlést ez ünnepélyes pillanatban 
üdvözölni szerencsém van. Mert e pillanat rendkívüli 
pillanat, horderejében oly nagyszerű, oly magasztos mint 
amaz örökké áldandó pillanat, melyben e helyen, az 
ország szivében, a hol a nemzet szivere lüktet, a hol 
két legdrágább ereklyéje egy néppé fűzi össze a honnak 
minden népeit, a lángoló hitbuzgalom s honszeretet meg-
veté alapját ama társulatnak, mely szt. István honala-
pító első szt királyunk neve s pártfogása alatt, szent 
védnökének áldástosztó jobbjaként, terjeszsze széles e ha-
zában egyházunk áldásait. (Lelkes éljenzés.) 

Előttem áll első zöme amaz irói phalanxnak, mely 
— miként társulatunk nagygyűlésén már nyilvánítani 
szerencsés valék, — Krisztus tüzével a szívben, Krisztus 
keresztjével a kézben induljon a munkára Krisztusért : 
Szent István égi pártfogónk buzgalmával terjeszteni 
széles e hazában szent hitünk áldásait. 

Mélyen tisztelt alákuló gyűlés ! Lehetetlen, hogy 
ez ünnepélyes perczben ne hangoztassuk az irányelve-
ket, melyek nagyfontosságú feladatunkban vezérelnek. 
Szent István a magyar nemzet apostola, atyja, vezére 
nemzeti s állami létének alkotója, nyúj t ja ez irányelve-
ket, ő, kinek tündöklő emlékén kilencz század hálakö-
nyüje ragyog. 

Törhetetlen hűség szentegyházunk s annak látható 
feje iránt, lángoló szeretet édes hazánk iránt, e két ve-
zérelv pharosként világit előttünk, midőn lankadást nem 
ismerő buzgalommal, feladatunk kezdetén, egy szivvel 
egy lélekkel kiáltunk fel a Domremy-i dicső hősi alak-
kal: Vivat labor! (Altalános helyeslés!) 

E jelszóval ajkunkon, Rómára, Krisztus egyházának, 
az igazságnak s egységnek központjára függesztve tán-
toríthatatlanul szemünket, visszük szentegyházunk tanaival 

a valódi tudomány, a legnemesebb civilisatio drága kin-
cseit honfitársaink szivébe. (Tetszés !) 

Nem szükséges itt bőven begyőznöm a tételt, hogy 
Krisztus egyháza nem fél a tudománytól, sőt annak 
dajkáló anyja, legbuzgóbb terjesztője vala mindenkoron ; 
hisz ő menté meg a világnak a tudományt. S ha halljuk 
körülöttünk hangoztatni a jelszót: „műveltség mindenki-
nek11 : ugy ez keresztény szózat s szentegyházunk hangoz-
tat ta azt legelőször s egyedül. (Igaz !) Senki sem hódol 
jobban a mai tudománynak mint mi ; csodáljuk — hogy 
csak egy ágát emlitsük — az emberi szellemnek Istentől 
nyert nagy adományát, mely ellesi a természet titkait, 
s azonnal alkalmazza vívmányait az emberiség javára. 
De a tudománytól, mely Alkotója ellen fordul, a tudo-
mánytól, mely Krisztus tanát s alkotásait támadja meg 
— rettegünk, iszonyodunk, édes hazánk s az emberiség 
érdekében ; s a hona s embertársai üdveért lázas aggály-
lyal szorongó sziv feljajdul, s oda kiált : az igazi tu-
domány, az igazi bölcsészet férfiaihoz, önökhöz is, uraim : 
mentsétek meg korunk tudományát e borzasztó aposta-
siától. (Nagy tetszés !) 

S midőn munkásságunk a társadalom minden osz-
tályának készül megvinni sz. hitünkkel a tudomány 
áldásait, fokozott gonddal és szeretettel fordul aggódó 
tekintete a nép felé. 

A nép, az igazi nép, annak szerény, tisztes csa-
ládjai, a hol még él a hit, az erkölcsök őre, s e hit- s 
erkölcsökkel minden erény]! e nép a mély, szilárd alap, me-
lyen nyugszik minden nemzet, e nép, ez az országok szive. 
(Helyeslé.) Mig a méreg maró mérge oda le nem hat, mig 
a nép szive, lelke egészséges, bármennyire terjedjenek a 
felforgató eszmék más rétegekben, a társadalmi életnek 
még van forrása ; de ha e forrás zavaros lesz, ha e 
forrást megmételyezik : mi marad ? kérdem : mi marad ? 
Páris füstölgő romjai s ijesztő vérpatakjai feleljenek reá. 
Azért ünnepélyesen, a haza, az emberiség ellen elkövetett 
iszonyú bünmerényről vádoljuk az egész keresztény 
világ előtt azon irodalmat, melynek pokoli czélja nép-
szerűsíteni a keresztényellenes tanokat, népszerűsíteni a 
vallástalanságot, népszerűsíteni az erkölcstelenséget. Ez ma 
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barcz az Isten ellen, holnap a társadalom ellen. E bün-
merény ellen irtó háborút kezd és folytat irodalmi 
osztályunk. 

S midőn küzdelemre hiv föladatunk, kell, hogy 
ismertessük küzdelmünk nemét. Tertulliánnal*) mondjuk : 
Sumus hostes plane, non generis humani, sed erroris. 
Si inimicos iubemur diligere, quem habebimus odisse?" 
(Zajos tetszés.) 

A mi küzdelmünk czélja megmenteni ellenfeleinket. 
Ok küzdenek, hogy legyőzzenek, mi küzdünk, hogy meg-
mentsük! Ok küzdenek, hogy győzzenek, mi, hogy meg-
győzzünk. „Non terremus — mondjuk a keresztény név 
nagy védőjével2) — qui nec timemus, sed velim, ut omnes 
salvos facere possimus monendo (ír] dsofiaxeiv,11 hogy ne 
küzdjenek az Isten ellen. (Lelkesült éljenzés.) 

Nem feledkezünk meg soha küzdelmünkben szent-
séges atyánk intő szózatáról : „Convenit in causa gravi et 
nobili modum adhibere deíensionis aeque nobilem et 
gravem, quam ultra progredi non oportet. Pulcrum est 
eos, qui catholicum nomen scriptis defend unt, prae se 
ferre veritatis amorem constantem minimeque timidum, 
sed simul oportet nil eosdem suscipere, quod bono 
cuiquam viro iure displiceat, neque ulla ratione tempe-
rantiam deserere, quae cunctarum comes debet esse vir-
tutum." 3) (Lelkes helyeslés!) 

Annak tanítványai levén, a ki a „Századok hal-
hatatlan királyanem ignoráljuk, annál kevésbbé tá-
madjuk meg századunk igaz, nemes vívmányait; a szá-
zadok halhatatlan királyának földi helytartójától ta-
nuljuk becsülni mindazt, ami e században nemes, dicső, 
s tündöklő példáján buzdulunk, hogy e századnak, égi 
védnökünk pártfogása alatt, nyujtsuk Krisztus áldásait. 

Mi nem támadjuk meg a mai társadalmat. Ha e 
szó jelenti a jogosult szabadságot, a trón iránti hűséget, 
az állami hatalom tiszteletét, az európai békét s annak 
gyümölcseit, a nép vallásosságát, erkölcsi és anyagi 
jólétét, az erkölcsök nemesbülését, a haza becsületét s 
nagyságát , jogainak sérthetetlenségét, a szellemek és 
szivek egyesülését a keresztény civilizáczióban : e szó a 
mienk, utolsó leheletünkig szállunk érte síkra. (Viharos 
taps és éljenzés !) 

S midőn buzgalmunk s erőink fokozása végett 
egyesültünk szt. István honalkotó királyunk védelme 
alatt, felemelt fővel kiálthatjuk a világba: „Hoc sumus 
congregati, quod et dispersi, hoc universi, quod singuli : 
neminem laedentes, neminem contristantes. Cum probi, 
cum boni, cum pii congregantur, non est factio di-
cenda sed curia.4) (Altalános helyeslés.) 

Mélyen tisztelt alakuló gyűlés ! Eddig vázolt irány-
elveink ellégé jelzik, hogy a Szt.-István-Társulat tud. 
s irodalmi osztálya szentegyházunk iránt táplált rendit-
hetetlen hűségével a leglángolóbb honszeretetet egyesíti. 

A honszeretet oly nagy, oly dicső érzet, mondjuk 

') Apologet. 37. 
2) Tertul . Ad. Scap. 
3) 1882. jan. 25. Milano, Turin, Vercelli egyháztar tományok 

érsekeihez intézet t pápai levél. 
*) Tertul . Apolog. 39. 

keresztény néven erény, hogy a világ Megváltója könyei-
vel szentelé meg azt. 

Az Isten s egyháza iránt táplált szeretet magában 
foglal minden Isten parancsolta szeretetet, a legnemesb, 
legdicsöbb, legfeláldozóbb módon és mérvben. I t t gyul lángra 
a legnemesebb honszeretet is, mely dobogtatá szenteink 
szivét. Ne vélje senki, hogy e két szeretet egymás ellen 
harczol. Szent vallásunk az ég felé mutat, de nem feled-
teti el az édes hazát, égi babérjaink termő földét. (Nagy 
tetszés.) Szent hitünk minden kötelmünk összfoglalatja s 
összhangzata, s minél jobban átérti és átérzi a katholi-
kus kebel egyháza szent tanait s parancsait, annál jobban 
érti s érzi át, mivel tartozik hazájának. (Igaz, éljen !) 

Jelesen mondá társulatunk egyik jelese XIII . Leo 
pápa trónja előtt 1884 május 27-én : 1 ) Gens Hungara, 
novem fere ab hinc saeculis patriae, armis victricibus 
assertae, in Petri petra fundamentum posuit. (Ugy van !) 

E szilárd, biztos alapon épült szt. István birodalma ; 
ezen alapon daczolt ez épület a századok viharaival nem 
csak, hanem, — s ez történelmének legdíszesebb lapja, 
— századokon át a keresztény hit s az európai czivilizá-
czió védbástyája vol t ; s annyi erény s hősi tett füzérén, 
mely díszíti homlokát, a keresztény hit dicsfénye ragyog. 

Nem szükséges e helyen, hazafiság tekintetében, 
utalnom a Szt.-István-Társulat múltjára, nem édes hazánk 
kath. múltjára, csak a legnemesb hazaszeretet dicső nagy 
alakjaira utalok, szt. Istvánra, szt. Lászlóra, Nagy La-
josra, Hunyady Jánosra, a lángoló hazafiak hosszú ra-
gyogó sorára, kiknek szivében szent hitünk s a haza-
szeretet egyesült lángja lobogott. 

E dicső nagyjaink alakjaira mutatva a legnemesb 
önérzettel kiáltunk minden merész támadás felé szt. 
Vazullal : Patrum fidem sequor, hoc itaque nomine me 
accusa. (Lelkes éljenzés!) 

Mélyen tisztelt alakuló gyűlés! Nem fejezhetem be 
üdvözlő szavaimat a nélkül, hogy mindnyájunk buzdítá-
sára, mindnyájunknak ne hangoztassam a nagy, a dicső 
szót, melylyel az Atyához szállt értünk az üdvözítő 
imája : ut sint unum. E szót, e drága szót, a Megváltó 
szentséges ajakáról vevé földi helytartója, szentséges 
atyánk, s lelke egész hevével, a világ üdvének szentelt 
feláldozó szeretetével, lángbetükkel ismételve állitá a lel-
kesek szeme elé, a kik a tudomány terén szállnak szent 
hitünk ügyének védelmére. 

Legyen elég ez intelemek sorából felhozni ez arany 
szavakat, melyeket a sz. atya a kath. sajtó küldöttsé-
géhez intézett 1879. febr. 22-én: „Illud autem prae 
caeteris curandum vobis esse intelligimus, ut sicut apos-
tolus monet, idipsum dicatis omnes, ut non sint in 
vobis schismata, sitis autem perfecti in eodem sensu, 
et in eadem sententia, cath. Ecclesiae doctrinis et pla-
citis firmo animorum assensu adhaerentes." 

S most uraim adjunk lelkesült kifejezést tántorít-
hatatlan hűségünknek, lángoló szeretetünknek szent egy-
házunk s annak látható feje, (éljenzés !) apostoli kirá-
lyunk és édes drága hazánk iránt. (Éljenzés.) Éljen 

*) Midőn a magyar vat ikáni oki ra t tár két első köteté t nyu j t á 
á t ő szentségének. 



RELIGIO. 11 

törhetetlen hűséggel szeretett szentséges atyánk, éljen 
rendithetetlen hűséggel szeretett apostoli királyunk, éljen 
rendithetetlen hűséggel szeretett édes hazánk. (Lelkesült 
éljenzés !) 

S ezennel a Szent-István-Társulat tudományos és 
irodalmi osztályát, az elnökség nevében, megalakultnak 
nyilvánítom s Isten bőséges áldását esedezem le reá. 
(Altalános, hosszantartó éljenzés és taps.) 

Â szentírás költészetéről.1) 
I r t a : Csicsáky Imre. 

I. 
A költészet általában. 

„Az emberi lélek, bár pillanatra magához 
ragadta is a föld, önkénytelen visszavágyik oda, 
a honnan származik ; azért örömest tekint az 
égre, melynek örökégő reménycsillagai leginkább 
a vallásos költészetben tükröződnek vissza. A 
vallásos lyra az emberi kebel legősibb s legmé-
lyebben gyökeredzett lyrája, mely a bölcsőtől 
kezdve a sirig zeng, sőt annak hantjain is, és csak 
addig csendesül el, mig az angyalok lyrájával 
egyesül. A vallásos költészet az irodalom szent-
földje, hol a hit pálmafái alatt, az örökszép 
tiszta forrását iszsza a fáradt vándor, ki az élet 
tengeréből csak könyeket s zivatart merített," 
mondja Mindszenty Gedeon. 

A költészet, irja Fênêlon, sokkal fontosabb, 
sokkal hasznosabb mintsem azt a köznép hinné. 
Maga a vallás is, az emberinem keletkezésétől 
fogva felhasználta a költészetet. Mielőtt még az 
emberek birtak volna az isteni iratokkal, a 
szent énekek voltak azok, melyek a világ terem-
tésének megörökitésére, az Isten csodáinak fen-
tartására szolgáltak. . . . 

A zsoltárok valamennyi századot és népet 
bámulattal és vigaszszal fognak eltölteni, ahol 
csak az igaz Istent ismerni fogják. Az egész 
szentírás telve van költészettel még azon he-
lyeiben is, hol a verselésnek nyoma sem talál-
ható fel. Kifejezéseit, melyekbe a képzetek élénk-
sége, és a képek nagyszerűsége, a szenvedélyek 
hatalmas hullámzása s az öszhangzat jótékony 
hatása mintegy életet öntöttek, az Istenek nyel-
vének nevezték. 

Megjegyzendő, hogy valamint a többi nem-
zeteknek, ugy a zsidóknak is valának költőik, 
mielőtt történészeik vagy más egyéb iróik létez-

r) Pérennes Ferencz „Exquisse historique de la 
poësie chrétienne, depuis les temps les plus anciens jus-
qu'à nos jours" cz. m. nyomán. 

tek volna; mert Mózes énekei, szent könyveiknek 
legrégibb terméke. E nép költészetében, mely az 
ősi hagyományt sértetlenül megőrizte, mindenek 
előtt a mindenható Istennel — ki a népnek egy-
szersmind feje, törvényhozója s atyja volt —-
szoros kapcsolatból eredő fönségesség talál-
ható fel ; mig a többi nemzetek költészete, ha 
fel is csillámlik benne itt-ott az eredeti vilá-
gosság halvány fénye, mégis csak a mély sülye-
dést s az emberi értelem bukását mutatja. És 
minél nagyobb tért foglalt el e sülyedés és 
bukás a népek szaporodásával: annál inkább 
tünedezett az Isten-eszme az általános romlott-
ság ködében, mig végre lassan-lassan egészen 
elhomályosulttá és zűrzavarossá lett a nemze-
dékek emlékezetében. Fokozatosan elveszték ezek 
a Teremtő egységének, szentségének s örökké-
valóságának fogalmát s amit még ugy homályo-
san megtartottak ezekből, azt is a teremtett dol-
gokra, az érzéki tárgyakra alkalmazták. Szemé-
lyesítették az isteni tulajdonok mindegyikét, s e 
tulajdonok, valamint azon teremtett tárgyak is, 
melyekre alkalmazták, mint pl. a nap, a hold, a 
folyók, a hegyek, a fák, az állatok, mind meg-
annyi istenekké lettek, kiknek, hogy azokat ön-
maguknál tökéletesebb szinben tüntessék fel, tö-
kéletesebb lényeget tulajdonítottak. Szenvedélyeik 
s a bűnnek igája alatt lévén, e hamis istenek 
tiszteletére oltárokat emeltek s igy oda jutottak, 
hogy Bossuet1) szava szerént: minden Isten lett 
az emberek előtt (az emberek akaratából,) ki-
véve az igaz Istent magát. A költők azután ösz-
szegyüjtötték ezen uj symbolumokat s azoknak 
énekeik összhangzata által szépséget, képzelmök 
által varázst kölcsönöztek s igy a hibákat a 
szentség némi fokára emelték; igaz tehát e 
szempontból a mondás, hogy a költészet volt a 
pogány istenészet anyja: nem mindig ugyan, 
mert pl. a legrégibb görög költők, mint Hesiódosz 
és Homérosz nem tettek egyebet, mint csak ösz-
szegyüjték s alakiták a már népszerű hitvéle-
ményeket. 

De ha a költőket nem is nevezhetjük a 
hamis vallások létrehozóinak, annyi igaz, hogy a 
fő kezdeményezők mégis ők voltak, részint már 
ezért is, mert azt hitték róluk, hogy ők a ter-
mészet legkiválóbb ismerői, s a nép előtt oly 
szinben állottak, mint a kik a közönséges halan-

*) Tout devint dieu pour l 'homme, hormis Dieu 
même. 

2* 
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dóknál felsőbb lények. Szent énekeik mindenüvé 
elterjedtek s befolyásuk ugy szólván korlátlan 
vala. Es ha a különböző államok keletkezését 
tekintjük, kényszerülve érezzük magunkat e régi 
alapításokat részben költőknek tulajdonítani. Or-
phaeus, Linus, Muse neveit ott olvashatjuk Görög-
ország története első lapjain s Justinus vértanú 
tanúsága szerint, Orpheus több mint háromszáz-
hatvan egyiptomi istenitést honosított meg a gö-
rögöknél, kiknek utódai Hesiódosz és Homérosz 
isteneivé lettek. 

„A myszteriumok s a szent költészet igazi 
forrása, mondja M. Bignan,Thrácia vala, Linus 
s tanítványa Pamphus után Orpheus volt az, ki 
a törvényhozó s papi költők osztályát alapitá; ő 
volt, ki a szertartásokat s a mysztikus tisztele-
tet hozta be. Utódai pedig oda törekedtek, hogy 
Görögországban saját barbár szokásaikat s vér-
áldozataikat meghonosítsák/ 

Ez volt oka, hogy az egy és örök Isten 
eszméje annyira kiveszett az emberi értelemből, 
hogy valahányszor oly férfiú támadt közöttük, ki 
elmélkedései s erényei által képes volt a maga-
sabb igazságok fényét elviselni, mindannyiszor 
ugy tünt ez fel előttük mint valami titok s az 
allegória leplébe vont dolog, melyet a költők 
habartak össze. Mindenki előtt ismeretes, hogy 
mily mysztikus értelem volt megtestesítője Egyip-
tom hyerogliphjai- s Görögország mythoszának. 
Isis az egész természet személyesitője volt; a 
dolgok egymáshoz való viszonyának képviselője 
Osiris vala; Jupiter a lét főokát személyesité. 
De e nagy fontosságú myszteriumok ba való be-
avatás, akár hogy veszsziik is a dolgot, csak cse-
kély számú kiválasztottak kiváltsága volt, míg a 
köznép a lehető legbadarabb meséket vallotta 
s a legszörnyüségesebb alkotásokat állitá maga 
elé. Es jóllehet ezen költői alkotások mibenléte 
egy elvont fogalmat, egy methaphysikai igazsá-
got képviselt, mégis nagyon kevesen fogták fel 
azt s az érzéki kép, mely azt födözé, egészen 
eltakarta a szem elől az eszmét; az alak felfor-
gatta a lényeget. 

Valamint a görögöknél ugy a zsidóknál is a 
költészet legrégibb neme a lyra volt. Fleiiry, 2) Platón 
után állítja, hogy e nem ötféle ének-változatot 
foglalt magába : 1-ször zsoltárokat, melyeknek 
czélja vala, hogy az isteneket imádják s maguk 

Discours sur J'Iliada. 
2) Fleury. „Discours sur la poésie des Hebreux." 

iránt kegyesekké tegyék; 2-szor az előbbieknek 
éppen ellenkezőjét, melyet leghelyesebben elégiá-
nak vagy budainak (chant plaintif) nevezhetünk ; 
3-szor dicsérő dalt (paeon on paean), mely való-
színűleg harczi dal vala; 4-szer dythirambot, 
melynek tárgyát Bacchus születése képezé ; 5-ször 
végre egy más fajt, melyet a cithara törvényei-
nek neveztek (les lois de la cithare.) Ez éneke-
ket bizonyos rendeletek szabályozák és pedig 
akként, hogy szigorúan tiltva volt az irántok 
való közömbös magaviselet, sőt még az egyiket 
a másik helyett sem volt szabad énekelni. A 
népnek kötelessége volt egész csöndben, figye-
lemmel kisérni ezen énekeket, s csak a bölcsek-
nek és képzettebbeknek volt engedétyök felettök 
ítéletet s bírálatot mondani. Platón azt mondja, 
hog}^ a későbbi kor költői, kik nem ismerték az 
ezen énekekre vonatkozó meghatározott szabály-
zatokat, össze-vissza zavarták a különböző ének-
fajokat, az elégiát a zsoltárral, a dythirambot a 
paeánnal s elhitették a néppel, hogy mindenki-
nek joga van ezen énekek felett ítéletet mon-
dani s azokat a szerint, a mily benyomást tet-
tek reájok mérlegelni, amiből azután a színjáté-
kok alkalmával fékvesztett szabadosság kapott 
lábra. „Athén népe, mely azt hitte, hogy min-
denre képes, önhittsége következtében mindenből 
kiesett s később figyelembe sem vette, sem az 
elöljáróságot, sem a törvényeket." Az egyipto-
miak ellenben minden egyes énekfajaikat s tán-
czaikat bizonyos istenítésekre szentelték s elha-
tározták, hogy mely napokon, mely áldozatok 
alkalmával alkalmazzák azokat; ezek után már 
többé nem lehetett változtatni a renden, és ha 
valaki rnegmásitást akart vala behozni, a papok 
és papnők vállvetve a törvények őreivel, az elöl-
járókkal, azonnal megakadályozták ezen törek-
vést; aki pedig nem akart engedelmeskedni, éle-
tét vesztette. Ilyen volt a költészet egyetlen 
neme Plató szerint, melyet azon befolyásnál fog-
va, melyet az az ének és táncz által az emberi 
szellemre gyakorol, a törvényhozók is kiváló 
figyelemben részesítettek. (Folytatjuk). 

Tisztázzuk hitelemzésünk módszerének elveit és 
gyakorlati kivitelét! 

B o r o m. i sza , I s t v á n t ó l . 
b) Mely irányelveket ajánlok a bibliai történet elbeszélésében ? 

Sokan azt vélik, hogy a bibliai történet elbeszélése, 
tekintettel annak könnyüségére, csak gyermekjáték. En 
meg azt mondom erre. bogy a gyermekjáték gondatlan-
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ságával és fölületességével végzett elbeszélésnek játék-
szerü lesz az eredménye is, t. i. semmi, vagy legalább 
nem az, a minek a czélra való tekintet s okszerű elvek 
és szabályok komoly követése mellett lennie kellene. 
Mindenekelőtt készülni kell ehhez is, mint mindenhez, 
a mivel a gyermekre üdvösen hatni akarunk. A gondos 
készülést aztán kövesse okszerű eljárás. 

Minthogy előbbi czikkemben kifogást emeltem a 
„Népisk. Hitelemzéstan" felületessége ellen, melyet a 
„bibliai elbeszélés" tárgyában tanusit ; elhatároztam, majd 
pótolva, majd más irányt mutatva, egyfolytában, bemu-
tatni azon szabályokat, melyeknek szemmeltartását e 
pontban minden hitelemzőnek ajánlani bátorkodom. 

1. A mi a bibliai történet megértéséhez okvetetlenül 
szükséges és az elbeszélésnek eléje bocsátandó fogalomis-
mertetést illeti, válaszsza erre a hitoktató a legrövidebb 
utat. Példát a mi viszonyainkból veszek. Megmagyarázandó 
a hegy fogalma, mert ilyet nálunk (az alföldön) nem lát a 
gyermek természetben. Ámde nem találkozik olyan, ki 
a karácsonyi ünnepek alatt nem nézdegélné sokáig a 
több templomban nyilvános szemlére kitett Betlehemet 
hegyes környékével, hegyi lakosainak legkülönfélébb 
helyzetével együtt. íme, elég egy ujjmutatás és készen 
van a fogalom ismertetése. Ha azonban ez huzamosabb 
eljárást vett igénybe, jó azt előbb kikérdezni, hogysem 
az elbeszéléshez fognánk. 

2. Ha szükséges, oszszuk fel a történetet szakaszokra, 
de egy leczkében legfölebb háromra. Ennél többet kivánó 
eseményt szakitsunk szét két leczkeórára. Ennek oka a 
dolog természetében rejlik. Alsóbb vagy felsőbb osztály 
ebben nem tesz különbséget, mert az arány mindig 
ugyanaz : amott t. i. kevesebb leczkét adunk, de a sza-
kaszok nagyobb terjedelműek lehetnek. A beosztásnál 
számitani kell arra, hogy a bibliai történet érdekessége 
tovább képes egyfolytában lekötni a gyermek figyelmét, 
mint más tantárgy, akár maga a katekizmus, melynél a 
kérdezésre minduntalan szükség van. Azért inkább hosz-
szabb legyen a szakasz, de okvetetlenül kis egéSZ eseményt 
képezzen. 

3. Magában az elbeszélésben figyelemmel legyen 
a hitoktató a könyv szövegére, de ne kösse magát annak 
betűihez, sőt szavaihoz, kifejezéseihez se. Gyermekded, 
folyékony nyelven, szabatos, önálló előadásban, helyes, 
„tagolt", nem elhadart, se nem vontatott k iej tésse l igye-
kezzék az eseményt a gyermeki lélekhez idomitani. Neve-
zetesen : 1. bocsátkozzék le a gynrmek egész szeliemvilá-
gához a nélkül, hogy gyermekeskednék ; 2. legyen te-
kintettel annak sziikkörü nyelvismeretére. Az első a fő-
dolog; ha ez megvan, a második majdnem önként jő. 
A lebocsátkozás részint abban álljon, hogy a gyermek-
ben feltételezett képzetek és fogalmak segélyével kere-
kítsük ki a történetet ; de ujabb fogalmakat is bátran 
használhatunk, sőt kell is használnunk, olyanokat t. i. 
minőket amazok utján a gyermek magától azonnal elsa-
játít. Alljon azonban a lebocsátkozás legkiváltképen 
abban, hogy a gyermek korának, körülményeinek, életének 
megfelelő hit-erkölcsi tükör re, altala felfogható és követ-
hető példává idomuljon az elbeszélés. — Itt bukkanik ki 
a „N. H.'-ban oly sokszor hány forgatott, de sehol egyet-

len ujj érint é sel nem illetett, s nézetem szerint egyedül va-
lódi s helyes háttérmagyarázat. 

Evvel elválhatatlan kapcsolatban áll a gyermekded 
nyelv. Nem értek egyet a „N. H."-nal, mintha a gyer-
mekekhez egész a náluk szokásos szóragozásig és szó-
kötésig kellene alkalmazkodnunk, már csak azért sem. 
mivelhogy ez igen sokszor, sőt az iskolai élet kezdetén 
rendszerint hibás. *) Pedig akár tartalmilag, akár alakilag 
hibás szavakkal, kifejezésekkel, mondatszerkezetekkel soha 
és semmi körülmények közt ne éljen a hitoktató. Inkább 
gondosan ovakodjék a gyermeknyelv czimén ilyesmiktől; 
ilyeneket a feleletekben meg ne tűrjön. A „gyermekded" 
szó jelentése a beszéd gyöngédségére, az egyszerű, „ván-
vén" használattól (kis gyermekeknél) lehetőleg ment 
mondatszerkezetre s a tiszta népies felé hajló nyelvezetre 
vonatkozik. Ámbár a magyar nyelvben nem nagy különb-
ség van az irodalmi és népies között, mégis létezik leg-
alább emelkedési fokozat. A művelődéshez tartozik a 
könyvnyelv elsajátítása. Erre figyelemmel kell lennie a 
hitoktatónak kivált a bibliai elbeszélésnél, mely által 
legkönnyebben, csaknem észrevétlenül sajátít el a gyer-
mek ismeretJen szavakat, kifejezéseket. Igy fogja elkerülni 
nagyrészt a hitoktató a különleges szómagyarázat szük-
ségességét ; igy tesz szert a gyermek szó és fogalombő-
ségre ; igy sajátít ja el a falusi vagy pusztai gyermek 
is az egészséges beszédmódot, a minek kivált a káté 
elemzésénél nagy hasznát veszik a gyermekek és a hit-
oktató egyaránt, hol az ismeretlen s hozzá még elvont 
s emelkedettebb fogalmak magyarázata a közbeszédben 
nem igen használatos szavakat és kifejezéseket mindun-
talan igénybe veszi. 

4. Nem hosszas, szerte csapongó beszéddel, hanem 
rövid, jellemző vonásokkal, találón festő szavakkal és 
kifejezésekkel igyekezzék a történethez képest az esemény 
helyét, személyeit, a körülményeket, viszonyokat, 7najd, 
főleg azt a mozzanatot kidomborítani, melyen a történetnek 
súlya, központja czélzatosan fekszik. Ezen és az előbbi 
pont főszabályán fordul meg az elbeszélés hatálya, mert 
először a gyermek tisztán látja az eseményt, a személyek 
lelki tulajdonait ; másodszor feltűnő világosságban szem-
léli a hiterkölcsi pontot, mely lelkét ily módon közve-
tetlenül érinti ; harmadszor a lélek a czélzott állapotba 
helyezkedik, fölébred benne az eseménynek megfelelő 
érzelem. Többet ér ez, mint a némelyeknél szokásos ily-
féle henye (nem tudok rá alkalmatosabb jelzőt találni) 
kérdések : pld. „Mit éreznétek, ha stb." melyekre úgy-
sem tud a gyermek felelni. E szabály kizárja az elbe-
szélésből a czafrangot, vagyis olyas semmitmondó kife-
jezések, leírások beleszövését, melyek egyrészt maguk is 
magyarázatra szorulnak, másrészt a bibliai tanítás czélját 
semmi tekintetben elő nem segítik; ellenben az esemény 
összefüggését épp ugy meglazítják, mint a közbevetett 
magyarázatok. 

5. Vegyítsük az elbeszélést kellemesen (ovakodván 
tehát itt is a túlzástól) a szereplő személyek beszéltetésé-
vel, párbeszédével nem csak ott, hol a kézikönyv és ezt 

*) A „N. H." (110. 1,) Schüchtől veszi á t a gyemieknyelv * 
jellemzését. Azt vélem, hogy a mi gyermekeink beszédére al igha 
illik belőle valami sok. 
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teszi, hanem egyebütt is, hol az eseménynek ez által 
nagyobb érdekességet, a gyermekek képzelmének eleve-
nebb tárgyat adhatunk. Ne használjuk azonban ide a 
szentírási sajátszerű beszéd formákat. Ezek középisko-
lákban talán helyökön lehetnek (Rôder Florent), de 
elemi iskolákban semmi esetre nincsenek. Az elbeszélés-
ben előforduló, nehezebb, szószerinti idézeteket is taná-
csos saját szavakkal elmondani, hogy értelmöket igy fel-
fogván a gyermekek, a szószerinti betanulás könnyebben 
essék nekik. 

6. Nem utolsó eszköze a biblai elbeszélés élénkítésének 
a hitoktató arczkifejezése s hangváltoztatása, melyeken 
az eseményhez képest a derültség és szomorúság, a 
gyöngéd és erősebb érzelmek, a kedves vonzalom és 
elforduló undor, a hitoktató lelkéből indulva, követke-
zőleg erőltetés nélkül, természetesen, sima átmenetekkel, 
a szinészieskedés szoros kizárásával, észrevehetőleg je-
lentkeznek. 

7. Az egyes szakaszok elbeszéltével megállapodván 
a hitoktató, tapasztalatom szerint ugy jár el legczélsze-
lübben, ha a kibontó kérdéseket mellőzve, az elmondott 
részletet azonnal utánbeszélteti. — Erre vonatkozó néze-
tem is lényegesen eltér a „N. H." szabályától, mely 
több sikert vár a halomra rakott kibontó kérdésektől, 
mintsem az utánbeszéltetéitől, mit, ugy látszik, nem 
sokra becsül, minthogy az elméleti részben emlitést sem 
tesz róla. 

Minden iskolában akad kezdetben is egy-két bát-
rabb gyermek, kik össszefüggő utánmondásra vállalkoz-
nak. A kérdést ilyenkor csak itt-ott az utánmondó támo-
gatására kell használni. Eleinte lassabban s több gyá-
molitással jár a dolog, ámde csakhamar kedvet kapnak 
hozzá a gyermekek, feszültebben figyelnek az előadásra 
s rövid idő múlva tapasztalhatni, hogy az ügyesebbek 
önállóan s pedig csaknem szórói-szóra képesek az elbe-
széltet visszaadni. Majd többen-többen, még a gyöngéb-
bek is, bátorságot kapnak az utánmondást megkisérleni, 
s nem sokára annyira emelkedik a gyermekek vállalko-
zási kedve, s fejlik utánmondó képességök, hogy a hit-
oktató figyelem, szorgalom s jó viselet jutalmazásaul 
választhat tetszés szerint az ajánlkozók közöl. És egy 
nagy előny a nevelésre, nagy a tanításra! S ha az osz-
tályban netán senki sem tudja az elmondott részt után-
beszélni, bizonyos jele, hogy nem jó volt az előadás. 
Nem kell azt gondolni, hogy az utánbeszéltetést csak 
a felsőbb osztályokban lehet alkalmazni. Már a második 
osztályban a legszebb eredménynyel kivihető. Az elv, 
melyen ez az eljárás alapszik, az, hogy kötelessége min-
den nevelőnek, tanítónak, tehát a hitelemzönek is a ne-
velés és tanítás czéljaira fölhasználni azt a képességet, 
melyet a gyermekben talál, vagy eljárásával kifejt. Már 
pedig, ki nem ismerné a gyermeknek azon képességét 
hajlamát, melynél fogva az egyszer hallott történetet 
tudja is, szereti is elbeszélni. Nem csekély mulasztást 
követne el tehát az a hitelemző, ki ezt nem iparkodnék 
a bibliai történetek tanitásánál fölhasználni. 

8. Az utánbeszéltetést csak akkor tanácsos kibontó-
kérdésekkel megelőzni, mikor több s nehezebb kiejtésű ne-
vek, idézetek vagy olyan visszonyok fordulnak elő, me-

lyeknek megjegyzése többszörös és gyors felelevenítést igényel. 
Máskülönben a kibontó-kérdések egészen el is maradhat-
nak, vagy — ha még marad idő — legfölebb az után-
mondást követőleg alkalmazandók közönségesen a gyön-
gébb vagy figyelmetlen tanulókra. Ámde e kérdések hatá-
rozottak, absolutak és helyesek legyenek, hogy ily fele-
letet kaphassunk rájok ; nem pedig olyanok, minőkre a 
„N. H."-ban is találunk, daczára a Mennyeytől átvett 
alapos, de hátrányosan megcsonkított szabálysorozatnak. 
Pl. (203. 1.) „Hogy kit áldozzon fel ?" ; „Hogy mit akar 
az Ur Is ten ?" mert ennek előbb utóbb az lesz eredmé-
nye, hogy a gyermek megszokja a félértelmü mondatok-
ban való felelést, a nélkül, hogy értelemmel utána gon-
dolna: mit s miként mond. Vagy más példa (u. o. utolsó 
sor.) „Hol kötötte össze Ábrahám Izsákot?14 Erre a 
természetes felelet csak ez lehet : „A hegyen" ; holott a 
hitoktató ezt vá r j a : „Kezem és lábam" Vagy (u. o. két 
sorral előbb): „Mikor felértek, mit készítettek e l?" e 
helyet t : „Mit készitettek el, miután felértek?" —lévén 
egyik fő szórendi és általánosan elismert módszertani 
szabály, hogy a kérdő rész előre helyeztessék s ekként 
— önnön szabálya szerint is (N. H. 107. 1. 76. §.) — 
kiemeltessék és hangsúlyoztassék. A nyelvtani hiba az 
értelmi helyesség rovására is van. 

9. Kis egészet képező részletekben a gyermekek 
által utánmondott eseményt nagy egészbe összefoglaltat-
hatunk. De ennek idő hiányában elmaradása, hacsak a 
szakokra osztás az előbbi czikkben hangsúlyozott elv sze-
rint történt, semmi hátrány nyal nem jár. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A Sz.-I.-T. tud. és írod. osztályának 

távirata XIII. Leo. pápához — és ő szentsége válasza : 
Jul. 4-én délelőtt 10 órakor adatott fel: 

A Sua Excellenza Illustrissimo e Reverendissimo 
Monsignor Mario Mocenni, Arcivescovo die Eliopoli, 
Sostituto Segretario di Stato. Roma. Vaticano. 

Constituta e scriptoribus catholicis, in gremio so-
cietatis S. Stephani, diffundendis libris catholicis deditae, 
classis scientifico - litteraria, in primo suo conventu 
singularis pietatis, devotissimi obsequii, inconcussae fide-
litatis in S. Petr i Cathedram exultanti animo contestans 
sensa, de genu supplex petit Apostolicam Suae Sanctita-
tis benedictionem in hoc novum societatis nostrae insti-
tutum. Dr Philippus Steiner 

Suae Sanct i ta t is praela tus domesticus, Societatis 
S. Stephani vice-praeses. 

R. D. Doctori Philippo Steiner. 
Budapest. Lövész utcza 13. 

Roma 5. VII. 6. 30 min. sera : 
Summus Pontifex acceptissimos habuit filialis ob-

servantiae et laetitiae sensus Tuo telegrammate panditos, 
ac precibus inibi expressis libentissime annuens, aposto-
licam benedictionem singulis e novo instituto, pro qui-
bus postulasti, nec non Tibi ceterisque e sociétate Sancti 
Stephani peramanter impertit. Mocenni. 
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London« Angolország összes szerzetesnöi — hódoló 
felirat kíséretében együttes ajándékot ajánlot tak fel 
Victoria angol királynőnek uralkodása félszázados év-
fordulóján. A felirat, inelylyel felajánlásukat kisérték, a 
kath. egyház szerzetesnői igénytelen, angyali, szent 
szellemének oly remek visszatükröződése, hogy azt 
egész terjedelmében közöljük. Szövege ez : 

„Mi, Angolország római katholikus szerzetesnői, 
mély hódoló tisztelettel jelenünk meg felséged trónja 
előtt. A legteljesebb engedelmesség érzelmével fejezzük 
ki örömünket felséged jubileuma alkalmából. Egyszer-
smind ajándékot is óhajtunk felajánlani felségednek, 
hódolatunk jeléül, s hogy megköszönjük felségednek a 
békét és biztonságot, melyeket felséged dicső és áldott 
uralkodása alatt élvezni szerencsések vagyunk. A mi 
ajándékunk szegényesek, kezeinknek müvei ; szerzetes-
nőktől származnak, kik a szegénységre fogadalmat tettek 
és életöket a szegényeknek szentelték. Dobogó kebellel 
üdvözöljük felségedet, mint ugyané téren egyik munka-
társnőnket, mert felséged ifjúsága óta a legmelegebb 
érdeklődéssel viseltetett alattvalóinak legszegényebbjei 
iránt. Bizonyosak vagyunk benne, hogy felséged kegye-
sen fogja fogadni 550 tuczat ruhából álló ajándékunkat, 
melyek felséged rendelete és királyi tetszése szerint 
fognak a szegények közt kiosztatni. Végül biztosítani 
óhajtjuk felségedet, hogy imáink mindennap feliszálnak 
Istenhez felségedért és királyi családjaért. Imádkozunk 
a végett, hogy a királyok királya felséged szerencsés és 
áldásokban gazdag uralkodását még messze hosszabitsa 
meg s azután , felségedet befogadja a mennyeknek or-
szágába. -

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat tud. és irodalmi osztályának 

alakuló ülése.1) 
F. hó 2-án a Sz.-I.-T. diszterme népes és fényes 

gyűlésnek volt szinhelye. A tud. és irod. osztály meg-
választott és fővédnökileg megerősített tagjai sorából 
körülbelül negyveneu jelentek meg a nagy aktusra. A 
távol levők közöl Majer István fölsz. püspök ur Eszter-
gomból köszönő levelében 300 fr t . pályadijat ajánlott 
fel egy „Eletphilosophia" cz. mü jutalmául, Gyurikovics 
Mátyás nyitrai kanonok ur pedig 100 írttal járul t a 
tud. és irod. osztály tőkéjének gyarapításához. 

Fénypontja az alakuló ülésnek mélt. és ft. dr Stei-
ner Fülöp praelatus és sz.-I.-t. alelnök ur nagyszabású, a 
kereszténységgel öszhangban tartandó tudomány feladatai-
ról hatalmas elmeéllel örökbecsű vezéreszméket hirdető, 
igazán lelkes elnöki megnyitó beszéde vala, melyet az 
élőszó különös varázsától rögtön kigyuladt lelkese-
déssel s a tetszés folyton élénkebbé hangolt nyilatkoza-
taival fogadott s kisért a gyűlés. Ott áll e jeles beszéd 
lapunk élén. 

A gyújtó elnöki vezér-szózat keltette éljenzés és 
tapsvihar lecsendesültével társulati alelnök ur mindenek 
előtt felolvasandónak jelölte ki főm. Simor JánOS bi-
bornok hgprimás és fővédnök ur ama kegyes leiratát. 

') Egyedül teljes jelentés. A szerk. 

melyben a Sz.-I.-T. tud. és irod. osztálya tagjainak meg 
választását jóváhagyni és a tagokat lelkes munkálkodásra 
serkenteni kegyeskedett. O emjának lelkes éljenzéssel 
fogadott kegyes szavai után, társ. alelnök ur sietett a 
tud. és irod. osztály tagjainak hálás érzelmét tolmácsolni 
ő emja iránt s kijelenté, hogy a társulat elnöksége ked-
ves kötelességének fogja tartani a hódolat, hála és kö-
szönet kötelességét ő emja iránt külön is kifejezni amaz 
atyai gondosságáért, melylyel a tud. és irod. osztály 
eszméjét felkarolni s ennek ügyét a siker út jára vezetni 
kegyes volt. 

Lonkay A., a ragyogó eszmék és a katholiczizmus 
történetében mindig diadalmasoknak bizonyult elvekben 
oly gazdag elnöki beszéd hatása alatt, a tud- és irod. 
osztály tagjainak érzelmeit tolmácsolta a mgs elnöklő 
praelatus iránt, s azután visszapillantván a tud. és irod. 
osztály ügyében a mult év folytán felpezsdült mozga-
lomra, a tud. és irodalmi osztály elismerő hálájának 
adott kifejezést a kezdeményező férfiak iránt, kiknek 
sorából midőn a 10,000 fr tnyi nagy alapítványt tett 
Irsik Ferencz apát kanonok ur neve felhangzott, a gyű-
lés felállással és lelkes éljenzéssel tisztelte meg a je-
lenlevő kanonok urat. 

E bevezető lelkes és lelkesítő előzmények után 
dr Steiner Fülöp megnyitotta a tárgyalást a napirend 
fölött, mely két pontot foglalt magában, u. m. 1. a 
tud. és irod. osztály ügyrendjének elkészítését, 2. az 
osztály kereteinek, ill. alosztályainak megállapítását. 
Mindenek előtt kiemeltetett, hogy a Sz.-I.-T. tud. és 
irod. osztálya azon irányelv értelmében alakul meg, 
melyben, mgs dr báró Hornig Károly v. püspök ur je-
lentése alapján, a tud. és irod. osztály ügye a 30-as 
bizottságon és a Sz.-I.-T. igazgató választmányának 
fórumán át a jelen pillanat fejlettségének fokáig jutot t , 
t. i. hogy a tud. és irod. osztály kereteinek ez első 
összeállítása oly czélból történik, hogy miután az osztály 
megalakult, ő maga tegyen eleget kötelességének azon 
kath. tudósok és irók iránt, kik irodalmi müködésök 
alapján igényt tar thatnak a Sz.-I.-T. tud. és irod. osz-
tályának tagjai közé soroltatni. 

A mi az osztály ügyrendjét illeti, miután annak 
elkészítése beható eszmecserét tesz szükségessé, elnöklő 
dr Steiner F. praelatus ur ajánlja az elnökség vezetése 
alatt egy 7 tagu bizottság kiküldését. A gyűlés hozzá-
járulván az alelnök ur javasatához, a bizottságba kiküldé 
dr b. Hornig K. püspök, Lonkay .ántal, dr Breznay 
B., dr Rapaics R., dr Kisfaludy A., dr Fauler Gy. és dr 
Wolafka N. tagokat. A tud. és irod. osztály felállítása 
által tényleg megszűnt sz.-I.-társulati irod. bizottság 
teendőinek ideiglenes végzésére az osztály az alelnök 
ur propositiójára kiküldé : Bogisich M., Fraknói V., 
Füssy JT., b. Hornig K., Kazaly /., Kisfaludy A., 
Lubrich Ágoston, Maszlaghy FTomor F. és Wolafka 
N. tagokat. 

Az alosztályok kereteinek megállapítása körül élénk, 
hosszabb eszmecsere fejlődött ki, melyben részt vettek 
b, Hornig K. p., Kisfaludy, Wolafka, Menyhárt L. s. 
J. , Mocsy A., Laky D., Séda E., Haudek A., Lonkay A., 
Bogisich M., Breznay B., Sujánszky A. kanonok, több-
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szőrösen s végül a tri- és a quadri-furcatio híveinek 
irányzatait kiegyeztetöleg dr Steiner F. társulati alelnök 
ur, kinek formulázása szerint a Sz.-I.-T. tud. és irod osz-
íálya következő négy alosztályból fog ál lani: 

I. Hittan, bölcselet, természettudományok és phi-
lologia. 

II. Történelem és segédtudományai. 
III. Jog- s államtudományok, és sociologia. 
IV. Neveléstudomány, gyakorlati hitélet, szépiroda-

lom és szépművészet. 
Ezzel kimeritve levén az ülés kitűzve volt napi rendje, 

az elnöklő praelatus urfelszólitá az osztály tagjait, hogy, ha 
volna még valakinek valami mondani vagy inditványozni va-
lója. adja elő. Erre Breznny B. tekintettel arra. hogy 
a tud. és irod, osztály a mai megalakulással nagy aktust 
végzett, azt hiszi, hogy az osztály összes tagjainak ér-
zelmeivel találkozik, midőn indítványozza, hogy ez alka-
lomból szentséges atyánkhoz a pápához elnökileg inté-
zendő táviratban a megalakult tud. és irod. osztály 
hódolatát tolmácsolja és munkálkodására apostoli áldást 
kérjen. Elnöklő Steiner F. praelatus ur a felhangzott 
általános helyeslés alapján a hódoló távirat szerkesztését 
és elküldését megujuló éljenzés között megigérni szí-
veskedett. (A hódoló távirat és a legmagasabb válasz 
ott áll egyh. tudósításaink élén,) 

Ezzel az ülés véget ért. 

VEGYESEK. 
*** Simor János bibornok, Magyarország hg prí-

mása í. é. jun. 29-én érte el püspökké szentelésének 
30-ik évfordulóját s f. évi jan. 20-án volt 20-ik éve, 
hogy az esztergomi érseki székbe áthelyeztetett. így 
hallgatja meg az Isten az ő édes anyjának fia számára 
hosszú életért könyörgött imáját. Hallgassa meg hívei 
és tisztelői imáját is, kik szívből kívánják, hogy még 
püspöksége félszázados ünnepének boldogságában része-
süljön Magyarország. A béke angyalai őrködjenek felette 
mint Magyarország vallási békéjének oszlopa felett ! 

— Manning bibornok igen erélyes levelet küldött a 
nTimes"-nek. Teljes solidaritásban a dublini érsekkel 
igen keményen megrója a „Times" eljárását, melylyel a 
city-lap Walsh dublini érseket és Manning bibornokot 
az ír-ügyben elfoglalt jogvédő és méltányos álláspontjuk 
miatt intriguansoknak és separatistáknak merte nevezni. 

— Veszprém gyászának nagysága híven vissza-
tükröződik az ottani jeles „V. K. J-ben, melynek leg-
utóbbi száma csaknem felerészben az elhunyt főpász-
tornak van szentelve. 

— Veszprémben a káptalan helyettessé Pribék István 
f'ölcz. püspök ur ő mgát választotta meg. 

— Az erdélyi egyházmegyében Tamási Áron püs-
pöki szertartó püspöki t i tkárrá neveztetett ki. Erdélyme-
gyei laptársunk igen meleg üdvözlettel köszönti a ki-
tüntetettet. Csatlakozunk a jó kivánatokhoz : ad multos 
annos! 

— Az erdélyi r. k. irod. társulat uj tiszteletbeli 
tagjai. Az erd. r. k. irod. társulat f. hó 1-én tartott 
rendes közgyűlésén dr Breznay Béla bpesti egyetemi 
tanárt , a „Religio" szerkesztőjét, Tálabér Jánost a „Pa-
pok Lapja," és Tomor Ferenczet a „Közoktatás" szer-
kesztőjét, úgyszintén Lubrich Ágoston bpesti egyetemi 
tanárt t. választmányi tagoknak választotta meg. (Köz-
művelődés.) 

— Ugyancsak az erd. r. k. iiod. egylet f. hó 1-én tar-
tott rendes közgyűlésében elnöknek Veszely K. prépost-
plébánost, alelnöknek dr Tódor József theol. tanárt, 
titkárnak Pál I. lyc.~ tanárt, pénztárosnak Fogarasi J.-t , 
ellenőrré dr Cserni B. tanárt választotta meg. 

— A kölni érsek Solemacher-Namedy báróra ki-
mondta a nagyobb kiközösítést azért, Mert Schorlemer-
Meterich. bárót párbajra kihívta, melyet ez utóbbi vissza 
utasított. 

— Az ir püspöki kar Maynoothbau tar tot t gyű-
léséből együttes tiltakozást tett közzé az angol kor-
mány által Irhonban foganatosítani szándékolt coërcitio, 
azaz elnyomás ellen. 

— Megvan ! . . . A mit oly sokáig nem tudtunk, 
hogy hol volt a paradicsom és milyen volt az első em-
ber. . . . A német természettudósok karlsruhei gyűlésén 
dr Grimm kijelentette, hogy a paradicsom Afrikában 
volt és az első ember okvetlenül fekete volt mint a 
néger. Éljen ! ! ! 

— A „Züricher Post" irja, hogy valamint Zürich 
ősi polgárcsaládjai körében, ugy a genfi társadalomban 
is erősen kezd mutatkozni a vonzódás a katholiczizmus-
hoz. Kálvin hires városában nem rég nevezetes megtérés 
is volt. De In Rive Tivadar ur tért vissza ősei vallására, 
a kath. anyaszentegyházba. (Schweiz. Kirchenzeitung.) 

f A pannonhalmi szent Benedek-rend tagjai szomo-
rodott szivvel jelentik, hogy Magyary Szulpicz szeretett 
rendtársuk és komáromi gvmnasiumi tanár, a betegek 
szentségeinek ájtatos felvétele után f. hó 2-án az örök 
hazába költözött. A boldogult született 1854. szept. 
28-án; 1870. szept. 8-án a szent Benedek-rendbe lépett ; 
1876. jul. 23-án ünnepélyes fogadalmat tett s 1877. okt. 
8-án áldozó pappá szenteltetett. Mint pannonhalmi hit-
szónok és könyvtárnok, majd komáromi gymn. tanár 10 
éven át működött az egyház és iskola szolgálatában. 
Hűlt teteme f. hó 4-én délután 6 órakor fog a szülői 
házban beszenteltetni és a kir. városi sirkertben örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szt. mise-áldozat 
pedig f. kó 5-én reggeli 8 órakor fog a városi plébánia 
templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Esztergom-
ban, 1887. julius 8-án. Az örök világosság fényesked-
jék neki! 

Fölhívás előfizetésre. 
I t t levén a félév vége, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még hátralékban volnának, legyenek szivesek a 
tartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
hatók. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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bibornok, Magyarország herczeg-primása és esztergomi érsek 

PÁSZTORLEVELE 

X I I I . L E O P Á P A 
ő szentsége 

A R A N Y M I S É J É N E K 
MEGÜNNEPLÉSÉRŐL.1) 

Tisztelendő Testvérek ! 
Kedves fiaim és hiveim ! 

Mindnyájunk élénk emlékezetében vannak még ama 
szeretetteljes szavak, a miket dicsőn uralkodó szent atyánk 
XIII . Leo pápa ő szentége, a Budavár visszafoglalásá-
nak kétszázados évfordulója napján tar tot t ünnepélyek 
alkalmából Magyarország püspöki karához és híveihez 
kegyes volt intézni: „A mit hőn és régen óhajtot tunk 
— igy szól a szent atya, — hogy hozzátok alkalmasan 
intézhessük apostoli szózatunkat, arra éppen e napokban 
legjobb alkalom nyilt, midőn Magyarország Buda vissza-
vételének kétszázados emlékét örömmel üli meg." 2) Régi 
és hő óhaja volt a szent atyának fölkeresni a magyar 
nemzetet és ámbár máskor is megtehette volna, mégis 
várva várja ez ünnepélyes pillanatot, hogy hazai törté-
nelmünk egy dicső eseményének emlékéhez fűzze atyai 
szeretetének szavait, ily módon is ki akarván mutatni, 
hogy Mária országa iránti vonzalma nem közönséges, 
szeretete nem mindennapi, érdeklődése a legélénkebb, 
miként ő maga is bevallja : „Az apostoli szentszék most, 
midőn ama dicső esemény örömteli emlékén lelkesülnek 
a kedélyek, e jogosult örömben szívélyesen egyesül ve-
letek." 

A történelem tanúsága szerint minden századnak 
megvannak a maga ünnepei. Korunkat az emlékünnepé-
lyek jellemzik. A katholikus egyház is, mely legjobban 
ismeri minden kornak szükségleteit, veszélyeit, mindenkor 

A hódoló tisztelettel vet t hivatalos kiadás teljes szövege. 
A szerk. 

2) Lit t . Encyl. „Quod multum." 

megteremté a maga áhítatát , ápolta az ünnepeket s ezt 
külsőleg is nyilvánította. 

Az egyházat érdeklő s legközelebb lefolyt fájdalmas 
események : a római államnak fegyveres erővel való el-
foglalása, IX. Pius pápának s XIII . Leónak bellebbezte-
tése a Vatikánba, szíven találták a katholikus kegyele-
tet. Ilyen csapások súlya alatt fölébredt s lelkesedésig 
fokozódott. Nyilvánulásai s ezek előadása, a tizenkilen-
czedik század katholikus történetének legszebb lapjai 
lesznek. 

Épp ugy a hazánkat is a múltban ért csapások 
egyrészt, a hosszú álomból fölébredt nemzet által kiví-
vott fényes győzelmek emléke másrészt, fölkeltették a 
honfiak kegyeletét s ezek siettek is a csatamezőkön el-
vérzett hősök iránti hálájukat nagyszerű jubiláris ünne-
pélyek alakjában leróni. S ime szentséges atyánk, aki 
csak nemrég oly élénk részt vett hazánk s az egész ke-
resztény világ jubiláris emlékünnepélyében, most maga 
is nagy jubileumra készül. 

Az isteni Gondviselés azon ritka és kiváló kegyben 
részesité szent atyánkat, hogy ötven éves áldozári jubi-
leumát megünnepelheti. 

Az 1837. év utolsó napja, első szent miseáldozati 
napja volt a szent atyának és a folyó 1887. év utolsó 
napjával ötvenedik esztendeje telik be egy kihatásá-
ban nagyhorderejű papi pályának, ötvenedik évfordulója 
ama nevezetes napnak, midőn a szent atya mint fiatal 
áldozár első szent miseáldozatát a Mindenhatónak bemu-
tatá. Odescalchi Károly bibornok püspök volt a ki ke-
zeinek föltevése által az egyház papjainak sorába igtatta ; 
azon családnak sarja, a melyből származott XI. Incze 
pápa, a kétszáz év előtt a törökök fölött kivívott fé-
nyes győzelemnek egyik főtényezője, kiről most maga 
szentséges atyánk idézett körlevelében megemlékezik, 
midőn mondja, hogy neki nem utolsó része volt a szó-
ban forgó nagy és szerencsés eseményben. 

A történelem kevés oly pápáról tesz tanúságot, a ' 
kik aranymiséjöket megünnepelték volna. Mindössze csak 
tizennégyen voltak ; szentséges atyánk a tizenötödik. E 
században VI. és VII. Pius, XVI. Gergely és IX. Pius 

3 
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mondottak aranymisét. S csodálatos dolog; minél szo-
moruabb az egyház helyzete, minél inkább megtámadják 
ellenségei, annál hosszabbra nyúj t ja az isteni Gondviselés, 
az Isten Fia földi helytartójának életét, mintha csak 
azt akarná éreztetui az emberekköl, hogy a földi életnek 
megszabott határok kivételt szenvednek az egyház ha-
jóját kormányzó pápáknál. Az első keresztény századok 
óta alig ült pápa szent Péter római székén, a ki több 
megpróbáltatásnak lett volna kitéve, mint szentséges 
atyánk elődje IX. Pius ; s e kemény megpróbáltatások 
között, a melyeket Isten földi országáért el kellett 
szenvednie, nemcsak áldozári, de püspöki jubileumát is 
megünnepelhette. 

Hasonló szomorú körülmények között van a mos-
tani szent atyánk is. Ellenségeinek uralma alatt, mint 
TX. Pius mondá, ünnepli aranymiséjét. Ez ünnepély 
magában véve egy, midőn azt az egyszerű szerzetes a 
zárda falai közt megüli, épp ugy mint midőn a vérnél-
küli szentáldozatot a lelkipásztor az ő hiveiért, a püspök 
egyházmegyéjeért, a pápa az egész világért bemutatja. Az 
áldozó mindig egy és ugyanaz, az áldozat is mindig egy: 
Krisztus Urunk, aki a szent miseáldozatot rendelte. De mi-
kor az egyszerű szerzetes mutat ja be a vérnélküli áldo-
zatot, áldozatával a zárda lakóinak imái szállnak föl az 
égbe ; a lelkipásztor aranymiséjét hiveinek százai kisérik ; 
a püspök jubileumán egy egész egyházmegye papsága és 
hivei borulnak az oltárhoz s imáikkal együtt száll föl az 
áldozat kellemes illata az égbe ; ha pedig a pápa lép az 
oltár zsámolyához, szivébe zárja az egész katholikus vi-
lágot, mivel ő az egész katholikus világnak főpásztora 
és atyja. 

Mert tudjátok tisztelendő Testvérek az Urban és 
Kedves Hiveim, ki az a pápa ? Főpásztori körleveleimben 
már sokszor olvastátok és egyházi beszédeimben már 
többször hallhattátok ajkaimról, ki a pápa ; ámde mint-
hogy sz. Ágoston szerint soha sem hangoztat juk elegen-
dőképen azt, amit soha sem tanulunk elegendőképen : ez 
ünnepélyes alkalmat sem akartam elszalasztani anélkül, 
hogy a legszükségesebbeket a pápáról el ne mondjam. 
Menjünk csak vissza az egyház alapitási koráig ; lássuk 
a pápaságot alapítása, fejlődése és virágzásában. 

Ezernyolczszáz esztendeje, hogy egy szegény gali-
leai halász minden földi hatalom és vagyon nélkül, sen-
kitől észre nem véve Rómába érkezik, azon városba, 
mely akkor a földkerekség fölött vaspálczával uralkodott, 
azon városba, mely a pogányságnak vérrel fertőztetett 
anyja volt. 

Ezen egyszerű halász keblét oly hivatás lelkesíti, a 
minő halandónak előtte nem jutott ; neki világra szóló 
küldetése van. 0 tanuja volt az emberré lett Isten 
Fia tanításainak, megfeszittetésének, halálának, föltá-
madásának, dicsőséges mennybemenetelének. Neki is 
szól a parancs: „Elmenvén az egész világra, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek." Azért jön 
Rómába, de még másért is. Éppen neki, annak a szegény 
halásznak mondá az l T r : „Boldog vagy Simon, Jónás 
fia, mert a test és vér nem jelentette ki ezt neked ; 

n Márk. 16, 15. 

hanem Atyám, a ki mennyekben vagyon. Én is mondom 
neked, hogy te Péter vagy és e kőszálra fogom építeni 
anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek 
erőt ra j ta . És neked adom a mennyek országa kulcsait. 
És a mit te megkötendesz a földön, meg leszen kötve 
mennyekben is ; és a mit íöloldandasz a földön, fel le-
szen oldozva a mennyekben is." Éppen ezen tanít-
ványnak mondá máskor az Ur : „Simon Simon! ime a 
sátán megkívánt titeket, hogy megrostáljon mint a búzát ; 
én pedig könyörögtem éretted, hogy el ne fogyatkozzék 
a te hited ; és te egykoron megtérvén, erősítsd meg 
atyádfiait." 2) 

Ugyanezen tanítványt kérdezé meg az Ur föltá-
madása után háromszor: „Simon, János fia, szeretsz-e 
engem jobban ezeknél? Mondá neki: Ugy van Uram, 
te tudod, hogy szeretlek téged," mire e parancsot vevé 
az Úrtól : „Legeltesd bárányaimat. Legeltesd juhaimat." :í) 
Első az apostolok között, ki Krisztus istenségét vallja, 
azért nyert Krisztustól oly hatalmat, minővel a többiek 
felruházva nem voltak. Te Krisztus vagy, az élő Isten-
nek fia, mondja Péter ; te Péter vagy, azaz szikla, 
mondja neki Krisztus. Te vagy azon kőszikla, melyre 
épitem anyaszentegyházamat. Péter hirdeti először Krisz-
tus istenségét ; azért Krisztus, kinek adatott minden ha-
talom a mennyben és a földön, neki adja a mennyország 
kulcsait, -fölruházza őtet a megkötöző és föloldó hata-
lommal; imádkozik érette, nemcsak, hogy raj ta az ördög 
csele és hatalma ki ne fogjon soha, hanem imádkozik 
érte azért is, hogy ő a hitben megerősítse testvéreit. 
Más szóval : Krisztus Pétert a pásztorok főpásztorává, 
az anyaszentegyház látható fejévé, az apostolok fejedel-
mévé, e földön saját helytartójává rendelte. 

Az ily magasztos hivatást nyert Péter Rómába ér-
kezik, miután Krisztust éveken át Palestinában és a ha-
táros tartományokban hirdette, miután ezért nagy kí-
nokat, megaláztatást, börtönt szenvedett vala. Rómába 
érkezik, pásztorbotját a Capitolium tövénél hagyja és 
lakhelyét Pudens nevezetű senator házában üti föl, ép-
pen a hamis istenek templomai és a császári paloták 
között. Hirdeti a keresztet ; hívőkre talál, kikből meg-
alakítja a római egyházat, melynek ő első püspöke s 
huszonöt esztendeig legelteti Krisztusnak napról-napra 
szaporodó nyáját . 

De a mint fölvirágzik a keresztény közönség, a 
pokol kapui fölzudulnak ellene; a pogányság gyűlöli a 
keresztet, mint bolondságot 4) — s a pogányság főpapja, 
a hatalmas római császár, megparancsolja a kereszténység 
eltörlését, kiirtását. Nero szándéka volt a keresztény-
séget első látható fejében, sz. Péterben megsemmisíteni. 
Azért mondatott ki Péterre a halálos itélet s betelje-
sedett rajta, amit az Ur megjövendölt neki : „Midőn meg-
öregszel, kiterjeszted kezeidet és más övez föl téged és 
oda visz, a hová te nem akarod." És hozzá teszi az 
evangelista: „Ezt pedig mondá, jelentvén minő halállal 

l) Mát. 16. 17—19. 
Luk. 22. 31. 32. 

3) János 21. 15—17. 
*) I. Kor. 1 23. 
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fogja Istent megdicsőíteni." x) Péter azon hegy magas-
latán, ott, a hol a világ legnagyobb temploma áll, ke-
resztre feszíttetett, de nem ugy mint a Mester, hanem 
fejével le, lábaival fölfelé. 

A kereszten hal meg Péter a keresztért, s utó-
dainak a püspöki széken örökségül hagyja világra szóló 
küldetését, örökségül hagyja nekik hitét, apostoli hiva-
tását s ezzel sziklaerősségét. A római egyház átvette 
ezen örökséget s egész kiterjedésében megőrizte. Péter 
utódai Péter nyomdokaiba lépnek. Nem inognak, hanem 
mozdulatlanul állnak mint a szikla a tenger közepén, 
daczolva az iszonyú üldöztetésekkel, melyek háromszáz 
esztendeig majdnem szakadatlanul tartanak. A császári 
trónról egyik kegyetlen parancs a másikat éri a római 
egyház, a pápák ellen. A büntetés, mely reájuk kimon-
datott, a halál. Nekik meg kell halniok s meg kell hal-
nia mindenkinek, a ki keresztény s kézre kerül, mert 
keresztény ! Péter tudta, mert Krisztus maga megmondta 
neki, minő halállal fog e világból kimúlni ; de Péter 
utódai is tudták az első három században, mint fognak 
meghalni. A mely napon valaki római püspökké vagy 
pápává lett, tudta, hogy életét, vérét keilend odaadni 
hitéért. S mégis folytonosan találkoztak, kik Pé te r szé-
két elfoglalták. Háromszáz esztendő alatt huszonkilenczen 
voltak s mind a huszonkilencz elvérzett a szent hitért . 
Mind a huszonkilenczen állottak mint a szikla ; mind a 
haszonkilenczen magasan lobogtatták kezükben a ke-
resztet, mind a huszonkilenczen örömmel meghalnak a 
keresztért, mert mind a huszonkilenczen tudják, hogy 
ezen kereszt végre is győzedelmeskedni fog. S a kereszt 
győzött. A pokol kapui erőtlenségöket, tehetetlenségüket 
a szikla s az erre épített egyház ellen végre belát ták. 
A pogány Róma halomra dől, a keresztény kezdődik. 
Róma megnyeretett a keresztnek, a pápák s a keresz-
tények vére által. Ha Rómában legyőzethetett volna a 
kereszténység, ma nem volna a kereszténységnek hír-
mondója a világon s ha a pápák inognak s ha nem 
állnak oly erősen, mint a szikla, Róma egyháza bukott 
volna. De a római egyház erősen, megdönthetlenül meg-
állt — megállott püspökei, a pápák által ! — A pokol 
kapui azon erőt nem vehettek. S mily csodálatos ! a 
galileai halász szavának ereje által, mely szót utódai 
ismételtek, romba dőlnek a hamis istenek templomai. — 
Krisztus győz, Krisztus győzedelmeskedik - Krisztus 
uralkodik minden időkre. Igen, minden időkre, mert a 
római egyház a kereszt győzelmét, melyet a mártyrok, 
főleg pedig a pápák vére által a pogányság fölött nyert, 
a jövő századokra is biztosította. A római egyház hűsége 
és kitartása által a kereszténység a római birodalom 
egyéb tartományaiban is győzött s megerősödött. 

U j világ kezdődött, melynek élén a pápák állottak, 
kezökben a kereszttel, melynek uralmáért mindenker a 
sikra léptek, bárhonnan fenyegetődzött is a veszély. A 
régi római birodalom összedőlt s a népvándorlás kezde-
tétt vette ; fiatal, erőteljes, romlatlan barbár népek moz-
dultak ki ősi fészkeikből s elfoglalták a megdőlt római 
nagy birodalom egyes tartományait. A pápák ezeket is 
legyőzték a kereszttel, s akik azért jöttek, hogy az 
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egyházat megsemmisítsék, a kereszt által annak táma-
szaivá lettek. Az egyház, ennek élén a pápák, ezek vol-
tak a népek tanítói, ezek mentették meg az emberiség 
legdrágább kincseit, a vallást, ezzel a jogot, a rendet, a 
tudományokat, a művészetet. 

Nekik kell köszönni főleg, hogy az evangelium 
hirdettetett . Maga az Ur akarta, hogy a római egyház, 
melyben Péter pásztorbot ja nagy gyümölcsöző fává nőtte 
ki magát, a keresztény világ központjává legyen. 

Ezt tették a pápák az egész világon ; a keresztény-
séggel együtt terjesztették a civilisatiót, megszüntet-
ték a barbarismust, megalapítóivá lettek a keresztény 
társadalmi rendnek és a még most is fennálló társadalmi 
intézményeknek : amiért is az egész világ ezért hálával 
tartozik a pápáknak. 

(Vége köv.) 

Tisztázzuk hitelemzésünk módszerének elveit és 
gyakorlati kivitelét! 

B o r o ï ï i i s z a I s t v á n t ó l . 

c) A bibliai elbeszélés az elemi iskola felső osztályaiban. 
A megelőző czikkben közölt szabályok szerint tar-

tandó gondos elbeszélésre különösen az alsó osztályokban 
( I—IV.) fektetek súlyt, mert a bibliai történet legtöbb-
jével itt ismerkedik meg a gyermek. A felső osztályok-
ban (V. és VI.), hol ujabb részletek már kevés számmal, 
de annál inkább ismétlések fordulnak elő, szabályszerű 
elbeszélést csak az uj részleteknél alkalmazok, mig a már 
ismerteket egészen más oldalról (nem éppen a hit-er-
kölcsi tanulságok oldaláról, mint a „N. H." kívánja) 
veszem tárgyalás alá. Ezeknél a szabályszerű elbeszélés 
mellőzése okvetetlenül szükséges : 1. mert ezen osztályok-
ban a történet már eléggé ismeretes lévén, figyelem 
helyett inkább elméláznak a növendékek ; 2. mert azon-
kívül, hogy a bibliai anyag az előbbi részletek ismétlése 
következtében felszaporodik, a szertartástan és — mint 
a biblia folytatása — az egyháztörténet kerül a bővebb 
kifejtést követelő katekizmus mellé előtérbe. Miértis a 
felső osztályokban a következő eljárást Ítélem és tapasz-
talom helyesnek : 

Az ismert történeteken elmondatás, vagy a gyerme-
kekhez intézett rövid kérdések segélyével átfut a hitok-
tató. 2) Az u j részletekre nézve három eset fordulhat 

') Nem változtat ezen semmit az a körülmény, ha az V. és 
VI. osztályban a „Nagy Biblia" szolgál is kézikönyvül, mivel i t t a 
„Közép Bibliából" á tve t t részek csaknem betüről-betüre összhang-
zanak amavval ; a többiek pedig a bővitések, jóformán önálló ese-
ményként foglalnak i t t helyet. 

2) A „N. H." azon követelése, hogy a „bennök rejlő igazsá-
gok bővebb kifejtésére" fordí tsunk gonaot (ő ugyan semmi kü-
lönbséget nem tesz a kétféle tör ténet i részlet között), már csak az 
idő hiányában sem teljesithető, főképen, ha — mint ő felveszi — 
az V. és VI. osztályban a „Nagy Biblia" já r ja tankönyvül. Ugyanis 
1. e két osztály (ha öt tanitóval biró iskoláról van is szó) rend-
szerint egy tanteremben van elhelyezve'; 2. a jelzett biblia össze-
sen 160. §-t tartalmaz, melyeknek egyik felét az V., másikát a 
VI. osztály k a p n á ; 8. katekéta számára heti ké t óra van, melyek; 
ben még három más tárgyat : katekizmust (kivált, ha az előszabott 
közép katekizmus !) szertartástant és egyháztörténetet kell előadni 
két fokozatban. 

2* 
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elő : vagy egész uj czikket képező történet az, vagy a 
már egyébként ismert történetbe bővités kedveért illesz-
tett ismeretlen esemény-mozzanat, vagy végre oly rész, 
melyet a hitoktató az ismeretes történet tágabb és tisz-
tább megértése végett körülményi, archaeologiai, tipikus 
vagy ez utóbbival összekötött hiterkölcsi szempontból 
magyarázandónak vél, kizáratván természetesen a tudo-
mányos színezetnek még árnyéka is. Az első esetben a 
rendes elbeszélés szabályai szerint kell eljárni, mert 
a bibliai tanitás fokozata (tanfolyama) nem az előadás 
módján alapszik (mint ezt a „N. H." bibliai minta-
leczkéin némileg s z e m l é l h e t n i , h a n e m az események 
megválasztásán. A két utóbbi esetben a beszélő, vagy 
kérdezett gyermektől veszi át a szót a hitoktató s az 
u j tárgy természetének megfelelő módon végezvén ok-
tatását, folytatólag ismét a gyermekeknek adja át a 
történet ismétlését. Sőt nagyon ismert történeteknél 
időkímélés végett az illető részeket pár szóval tett be-
illesztő vonatkozás után önállóan is kiemelheti és le-
tárgyalhatja. Ezt bátran teheti a nélkül, hogy az össze-
függésnek rovására volna, mert evvel nem egyebet mi-
vel, mint a más ismeretes történetet kitágít ja s bővebb 
világosságba helyezi. 

Éppen ez az eljárás arra késztesse a hitoktatót, 
hogy a történet kitágításában, a körülmények, jelentőség-
teljes mozzanatok kifejtésében az osztályoknak megfelelően 
fokozatos mértéket tartson. Az előkészítés, az alapvetés okos 
előrelátással szükséges ; de — mint egyik előbbi czikkem-
ben 2 ) kifejtettem — nem szabad tekintet nélkül egy-
szerre mindent kifejteni, mire a fölvett történet alkal-
mat nyújt. Ne beszéljünk pld. már a II. osztályban 
előképről („N. H." 295. 1. 4. p.). Nem ide való ez még, 
ugy sem értik meg a gyermekek. A kirívóknál is csak 
előkészítésül ad captum mondjunk, vagy kérdezünk va-
lamit röviden. Pl. az áldozatfát vivő Izsáknál elég ennyi ; 
„Ki volt az, ki szintén vállán vitte a hegyre a fát, me-
lyen meghalt ?" Ezt is csak az esetben tegye a hitok-
tató, ha bizonyos benne, hogy Jézus szenvedésének eme 
tényét az első osztályból jól ismerik a tanulók : külön-
ben kénytelen erre kitérni. Később a felsőb osztályokban 
majd megtudja, hogy ezt előképnek nevezzük. Ily el-
járás annál inkább helyesnek bizonyul, mert 1. itt már 
értelmileg fejlődöttebb, a hittanban jártasabb tanulókkal 
van dolgunk, kik az ó- és újszövetségének összefüg-
gését, a kép és valóság közti különbséget s egymásra 
vonatkozásukat képesek felfogni ; 2. az egyház szertar-
tásai tüzetesebb fejtegetés alá kerülvén, a tipikus rész-
letek magyarázata itt legtágabb térre s legtermészetesebb 
talajra talál. 

E két utóbbi czikkben bemutatott eljárási mód 
szerint a hitoktató mindig megtudja adni bibliai elő-
adásának a kellő világosságot, az élénk színezetet és az 
újság ingerét. Kár, hogy a „N. H. mindezekre nézve 
homályban hagyja a tanulmányozót. 

l) V. ö. Relig. 1886. évf. 6. sz 
s) Relig. 1886. évf. 13. sz. 

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 5. Az apostoli szentszék és Magyar-

ország. — Mintha csak parancsszóra indult volna meg 
a harcz az egész vonalon, ugy irnak már napok óta vala-
mint a budapesti, ugy a bécsi félhivatalos és sugalmazott 
lapok egy kérdésről, melyre nézve valóban bajos eldön-
teni, nagyobb-e a tájékozatlanság vagy a szándékos és-
czélzatos ferdítés, mely az egész hajszában uralkodik. 

Már ez évi januárban küldött, Rómából nyert uta-
sitás nyomán, a bécsi nuntiatura a külügyminisztérium-
hoz egy jegyzéket (mert ez a rendes ut), melyben a 
monarchia két kormányának tudtára adja a szentszék 
nézeteit és óhajait a püspöki székek betöltésére vonat-
kozólag. Tudtunkkal — és azt véljük, jól vagyunk in-
formálva — ez a jegyzék lényegileg mást nem mondott, 
mint azt, hogy a római szentszék kívánsága, hogy a 
püspöki székek betöltésénél és különösen az áthelyezé-
seknél a kánoni szempontok nagyobb figyelemben része-
süljenek, nevezetesen, hogy minden kizárandó, miből 
az következnék, vagy következni látszanék, hogy csak 
magasabb dotatió képezi a főrugót. és hogy a püspöki 
megyék kormányzatával lehetőleg oly egyének bizandók 
meg, kik az egyházmegyék viszonyaival ismerősek. Is-
mételjük, ily értelemben volt e jegyzék tartva, amint 
ezt már hónapok óta tudjuk. Hogy mily kevéssé akarta 
ez által az apostoli szentszék a püspöki áthelyezéseket 
eltiltani vagy lehetetlené tenni, azt mutat ja az a körül-
mény, hogy két hónappal a jegyzék kiadása után — 
ugy márczius hó elején — a bécsi nuntiatura egyenesen 
kijelentette, hogy a legutóbb véghez vitt (akkor még 
tervben volt) szatmár-nagyváradi áthelyezés ellen az apos-
toli szentszéknek nemcsak kifogása nincsen, sőt örömmel 
üdvözölné azt a szentséges atya, ha az ő felségének és 
a magas magyar kormányának ugy tetszenék. A nagyvá-
radi püspöki székre legk. kinevezett főpap áthelyeztetését 
tehát örömmel üdvözölte a bécsi nuntiatura. 

Ebből mi következik ? Először az, hogy a szent-
szék elvben és általánosságban a püspöki áthelyezéseket 
meg nem támadta ; másodszor az, hogy egyes esetekben 
is, hol kellő okok vannak, szivesen adja beleegye-
zését és megerősítését. Azt, hogy minden egyes esetben, 
vagy a priori egyszersmindenkorra lekösse hozzájárulá-
sát a szentszék, józanul senki sem kívánhatja. A püspöki 
kinevezéseknél a szentszék oly lényeges tényező, hogy 
nélküle vagy ellene senki és sehol püspöki javadalmat 
nem nyerhet. Csak annak kellene e tételt bebizonyitani, 
ki az egyházjog legprimitívebb elemeit sem ismeri. S 
hogy a szentszék ab invisis hozzájárulását ki nem fejez-
heti, hogy akár az újonnan kinevezendő, vagy pedig áthe-
lyezendő egyén körül magának alapos és teljes informa-
tiót kell hogy szerezzen és hogy ettől függővé teszi 
hozzájárulását vagy vétóját, az oly világos corollariuma 
a megczáfolhatatlan jognak, hogy ezt észszerűen senki 
kétségbe nem vonhatja. Ha ezekhez még hozzáadjuk, 
hogy a kánonjog felfogása szerint a püspök és megyéje 
között bizonyos értelemben connubium spirituálé jön 
létre, az is világos, hogy ezen lelki kötelék megszünte-
tése okainak, vagy egy ujabb kötelék fiizése indokainak 
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elbírálása csak ahhoz tartozik, kinek a legfőbb hatalom 
adatot t : solvere et ligare quodcunque super terram et 
in coelis. 

Más oldalról azt sem tagadjuk, hogy hazánkban, 
ha nem is az irott betű, de a nem kevésbé hatályos 
szokásjog szerint az apostoli királyok az áthelyezést 
századokon keresztül gyakorolták, mit tudtunkkal senki, 
még a nuntiatura jegyzéke sem vont kétségbe. 

Mi következik ezekből ? Az, hogy ama papiros 
hősök, kik egész hadjáratot inditottak Róma és hazánk 
biboros herczegprimása ellen, vagy nem tudták, mit 
tesznek, vagy pedig tudva és akarva rágalomhoz és fer-
dítéshez folyamodtak, hogy az egyházi felsőbbség ellen 
uszitsák olvasóközönségüket. 

A tudatlanság mindenkor rossz vezér, de határo-
zottan rosszabb tanácsadó a szenvedély. Ily fontos kér-
désben akár az egyiket, vagy a másikat követni, lelket-
lenség és lelkiismeretlenség. És bár nem igen vagyunk 
hajlandók valami nagy tudományt feltételezni, kivált in 
theologicis, a sajtó embereiben, mégis megkérdezhették 
volna akár az illető jegyzék helyes tartalmát, vagy pedig 
ama tárgyilagos szempontokat, melyek ezen kérdésben 
egyedül irányadók. Az állam mindenhatóság kizárólagos 
hangoztatása épp oly fonák, mint helytelen álláspont 
ezen kérdésben kiváltképpen. Ezen a téren nem béke, 
hanem harcz lehet a végállomás. Mert ha vannak a kor-
mánynak érdekei a püspöki székek betöltésénél — és 
azokat nem akarjuk tüzetesebben szellőztetni — vannak 
a szentszéknek is érdekei, melyek annál sérthetetlenebbek, 
mentől szentebb, mert igazi isteni alapon nyugodnak. 
Ezekről a szentszék soha meg nem feledkezhetik. S 
mivel nem igen akarjuk feltételezni, hogy oly crassa 
ignorantia uralkodik a másik táborban, azért kénytelenek 
vagyunk hinni, hogy inkább más rugók működtek ezen 
tollharczban, mint az apostoli király jogainak védelme. 
Közeledik szentséges atyánk jubileuma, talán arra akar-
tak zavarólag hatni ? . . . Vagy elmúlt a választások 
ideje ; talán mérgüket akarták kiönteni azért, hogy 
mindenütt a papság nem ugy követte zászlójukat, mint 
azt kívánták ? Tessék e felett gondolkodni és talán több 
világosság lesz ! ? 

Páris, jun. 17. Gróf de Mun Albert a kath. szo-
cziális mozgalom jelentőségéről és a katholikusok kö-
telmeiről. — A jeles franczia kath. államférfiú beszédet 
tartott a franczia katholikusoknak mult hó derekán 
Párisban tartott nagygyűlésén, mely oly mélyreható s 
meggyőző érveléssel bizonyítja a katholikus társadalmi 
mozgalom elvi jelentőségét, hogy az, kivált a testületi 
társadalmi intézmények helyreállítása szempontjából is, 
bővebb ismertetést érdemel. 

Freppel, angers-i püspök előzőleg kifejtvén a ke-
resztény szocziális eszme mind növekedőbb térfoglalását, 
Chesnelong szenátor kiemelé a „ cercles catholiques 
d'ouvriers" (kath. munkás-egyesületek) működését, egy-
úttal fölhivá de Mun grófot, adná elő nézeteit ezen 
működés összefüggéséről a kath. szocziális mozgalommal. 

Szónok mesteri módon oldotta meg a föladatot. 
M indenek előtt kifejti az általános helyzetet a 

forradalom tönkjével szemben, amely képtelen kielégíteni 
azoknak igényeit, kiket megcsalt s tévútra vezetett; a 
katholikusoknak jutot t a mulaszthatatlan és elodázha-
tatlan föladat, hogy ez állapotokon segítsenek. 

Kétségtelen, hogy a kath. társadalmi mozgalom 
föladata ismét jóvátenni ama liberális közgazdasági 
gyakorlat s gazdasági törvények rombolásait s tévesztő 
hatásait, melyek által a forradalom végkép győzedelmeske-
dett minden kultur-államban, nevezetesen a munkások 
félrevezetése és elboionditása által, — és ez uton meg-
óvni ez államokat a szocziális tönkrejutás iszonyú ka-
tasztrophájától. E föladat egyik-másik pontban az egyes 
országok s vidékek szerint lehet kölönböző, de lényegé-
ben mindenütt egy s ugyanaz, a liberális oekonomismus 
által mindenütt okozott gazdasági, most világ-válság 
közepette. Bármily fenyegető legyen is a helyzet, még 
sincsen híjával a reménynek. 

Amint a liberális állam nivellirozó s czentrálizáló 
törekvései ugyanazon rationalistikus közgazdasági s szo-
cziális elvek alkalmazása által előidézték a nagy nem-
zetközi szocziális mozgalmat, amely egyik részén az 
internationalis szoczializmus felforgató törekvéseit szülte, 
ugy áll ma másik részen ezzel szemben erősen s egy-
ségesen a katholikus társadalmi mozgalom, amely egyenlő 
erélylyel s öntudatos magatartással sikra száll a szo-
cziális forradalom mindenütt egyforma jelei ellen, amely 
forradalom pusztán az 1789-diki liberális forradalomnak 
történelmi kimaradhatatlan következménye. 

E tekintetben a kath. szocziális mozgalom négysze-
res irányban egységes jelleget tüntet föl, melyeket de 
Mun gróf következőleg ád elő : 

„A kath. társadalmi mozgalom mindenek fölött és 
első sorban : konstatálása a mély szocziális forrongá-
soknak, amelyeket a forradalom szül, valamint ama kö-
telmek szükséges voltának, amelyek magukból az egyház 
tanelveiből és XIII . Leo intelmeiből különösen a katho-
likusokra nézve folynak, hogy ugyanis az igazságosság 
és szeretet nevében nyiltan és szabadon magukra vállal-
j ák a gyöngéknek s kitagadottaknak védelmezését. 

„A kath. társadalmi mozgalom továbbá visszauta-
sítása ama (liberális) nemzetgazdasági tannak, amely 
olykép remél a szocziális kérdés megoldásához juthatni, 
ha egyedül a szabadságra hagyja, hogy fejezze be mun-
káját. 

„A kath. társadalmi mozgalom: elitélése a szoczia-
listikus iskolának, amely tagadja a magán tulajdon jogait 
és amely az összesség számára követeli a munka eszkö-
zeinek és termékeinek -egyetemes eltulajdonítását. 

„A kath. társadalmi mozgalom végül a testületi 
rendszer szentesítése, az egyesülés munkaadó s munkás 
között a keresztény testületek kebelében, melyek a régi 
elvek szerint s a jelenkor (uj) állapotaihoz mérve vissza-
állitandók.*' 

Valóban mindkét részről lehet szó nagy általános 
katholikus szocziális mozgalomról, és pedig ugy a libe-
rális oeconomismus és szoczializmus visszautasítása te-
kintetében, minden alakulásukban, mint másfelől kielé-
gítő védtörvények kivívása és előbb a munkának, azután 
a társadalomnak testületi újjáalakítása szempontjából. 
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Az utóbbit behatóbban fejtegetvén, de Man gróf 
utal a napjainkban mind hatalmasabban terjedő irányra, 
a munkának testületi szervezésére, amely ugy a katholi-
kusoknál, mint ellenfeleiknél, de magoknál a munkás 
osztályoknál is nyilvánul; szó sincs többé az általános 
egyesületi életről, sem a társulás szabadságáról e vagy 
ama czélra ; de szó van a munka prefessionalis jogáról 
a keresztény mult mintájára, vagyis szó van az ipari 
munkás életnek a kötelmek hierarchiáján fölépülő szer-
vezéséről, egyesítéséről, vezetéséről és önrendelkezéséről 
mesterek, tanonczok s legények által, ahol utat törne 
magának a munka testületi újjáalakítása a különböző 
iparágakban. Ezen mozgalom, melynek élén a katholi-
kusok állanak, legjelentősebb jelleggel bir abban, hogy 
az individualisztikus munkásélet és a különérdekek önző 
rendszere egyaránt megtöretik. 

Liberális körökben, hol a munkást még puszta 
munka-eszköznek s munkáját árunak tekintik, már 
szintén nyiltváu bevallják, hogy a szoczialista forrada-
lom ellenében gondoskodni kell tulajdon teremtése által 
a munkások számára és munkaviszonya biztossága- s 
tartamának helyreállítása által. Arra még nem gondol-
nak, hogy mindez egészében, mint egykoron, csak testü-
leti munka-intézmények által érthető el, de már be-
látják, hogy az individualismus a saját romlása alatt 
dől össze. 

Innen van páni félelmük a munkás-századoktól ; 
ezért viseltetnek előszeretettel az állami szoczialista 
„testület" i ránt ; ezért hangsúlyozzák az állam discretio-
nalis hatalmát mindenre nézve, ami testületi szervezettel bir. 

A gazdasági válság, a szocziális forradalom, a múltnak 
behatóbb tanulmányozása, az öntehetetlenség kényszerű 
bevallása, mindez szülte amaz egyetemes mozgalmat, 
amely a jelentől elfordul a múlthoz és ott fölismeri s 
átérti ama hagyományokat és örök elveket, amelyek 
változatlanul hivatva vannak az emberek életét s köl-
csönös viszonyaikat szabályozni 

„És a katholikusok állanak e mozgalom élén a 
hóditás s születés kettős jogánál fogva. Nemcsak azért 
állanak ott, mert gyűléseiken s congresszusaikon soha 
sem mulasztották el követeléseiket mind határozottabban 
s erélyesebben védelmezni, hanem mindenek fölött azért 
vannak ott, mert az egyház tanai által fölvilágosítva, 
egyedid ök lobogtatják elől az igazság fáklyáját, mely-
nek világossága, hogy jobban megvilágítsák utjukat , a 
történelem s tapasztalat világosságával egyesül. E vilá-
gosság nemcsak az ő ut jukat teszi biztossá, hanem di-
csőséges terhet ró r eá juk , melyet ' mindnyájunkért kell 
viselniök. 

„A megtiszteltetés nagy, de kötelezettségeket ró 
ránk, mindenek fölött azt, hogy a politikai, vallási és 
gazdasági rend minden terén szakadatlanul iparkodjunk 
Jézus Krisztus társadalmi országának helyreállítására ; 
hogy szünetet nem ismerve küzdjünk e század idétlen 
szüleményei ellen, amelynek Pie bibornok tanítása szerint 
a főbűne az, hogy a nyilvános társadalmat elvonja Isten 
törvénye alól ; hogy kivétel nélkül, nagyoknál s kicsi-
nyeknél előmozdítsuk a társadalmi kötelemteljesitést ; 
hogy a gyöngének párt ját fogjuk az erős ellenében. 

Mert a katholiczizmus minden században képviselte a 
harczot a mindennemű elnyomók ellen és ezért vezeti 
ma azokat, akik kívánják tőle, hogy a társadalmi kér-
désben állást foglaljon." 

Valóban teljes figyelmet érdemel amaz igazság, 
hogy a katholikus mozgalom szolidaritást mutat a köz-
élet minden terén. Egy az igazság s egy az egyház ; és 
aki azt hiszi, hogy az egyház fölhagyott a harczczal a 
vallás s lelkiismeret legelemibb jogainak brutális „legá-
lis" letiprása ellen, — vagy aki azt hiszi, hogy más 
reczept szerint kell s szabad korunk társadalmi beteg-
ségét, más reczept szerint a politikai, ismét más szerint 
a vallási kórt gyógykezelni, — vagy aki azt véli, hogy 
kell és lehet ugyan az egyház útmutatását követni a vallási 
jog körüli harczban, de a politikai s társadalmi téren 
kiki saját szakállára, saját előítéletei vagy illúziói sze-
rint járhat el : az nem érti a kath. mozgalmat, nem is-
meri annak való jelentőségét. Nem : az egyház küz-
delme minden téren egy harcz, és a küzdelem a szo-
cziális érdekért mélyen gyökerezik a kötelességekben, 
melyeket az egyház iránt a közélet minden terén tel-
jesítenünk kell. 

Utalván az egyház védő hatalmára a gyöngék s 
kicsinyek elnyomásával szemben, gróf de Mun igy nyi-
latkozik a társadalmi harczról : 

„A katholiczizmus azért nyul a munka körébe, 
hogy a férfiú, gyermek s nő méltóságának tiszteletet 
szerezzen, hogy megakadályozza a visszaélést, melyet 
erőikkel űzni lehet, hogy biztosítsa a holnapi napot, az 
aggkor békéjét, a családi tűzhely becsületét. És azért 
nyul ő a tulajdon, főkép a földbirtok körébe, hogy 
emlékeztesse a birtokosokat, hogy eme tulajdon nem szol-
gál talán elhelyezésül tőkék számára, hanem hogy az 
társadalmi hivatást és föladatot képez, és hogy tekin-
tettel a családra és fennállására, rendezéssel kell birnia, 
mely nélkül a honi föld értelmetlen szót képez. És 
amidőn ugyanő a hitei körébe nyul, nem teszi ezt azért, 
hogy a munkával associált tőkétől megtagadja gyümöl-
csöző szerepét, hanem hogy megakadályozza azt, hogy 
a pénz a nyilvános hitel elméletének csábító neve alatt 
a spekuláczió vállalkozásainak kiszolgáltassák s valódi 
czéljától elidegenittessék, és az alsó rétegek (communis-
ták) collectivismusával szemben felül uj (börziáner) collecti-
vismus állíttassák, amely nem kevésbé antiszocziális, 
mint amaz." 

Amidőn gróf de Mun a katholiczizmusnak ezen 
hármas beavatkozásánál a munka, tulajdon s hitel körébe, 
Francziaországnak ju t ta t ja a vezérszerepet, és a franczia 
népnek tulajdonítja a kezdeményezést ezen, mint minden 
nagy világtörténelmi mozgalomban Chlodvig ideje óta, 
ezúttal mint jóvátételt a forradalom iszonyú bűnéért ; 
amidőn Dupanloup püspök után oda kiáltja neki : „Te 
azt hordod, ki a világot hordozza:" — ugy eme szavak-
ban, amennyiben kifejezik a kiváló versenyt a küzdelem-
ben Jézus Krisztus diadaláért a modern társadalom fö-
lött, intelem foglaltatik a katholikusok s kivált a ma-
gyarokra nézve, hogy a maguk részéről ne feledkezzenek 
meg róla, hogy az egyház Krisztust s benne a világot 
hordozza, hogy minden katholikus csak annyiban mutatja 
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magát méltónak e nagy Krisztus-hordozóhoz, amennyi-
ben külön s együttesen egyek vele a törekvésben Krisz-
tus társadalmi országának terjesztése iránt. I t t az a 
vezér, aki legszorosabban egyesülve az egyházzal a társada-
lomnak a legnagyobb szolgálatokat tenni tudja és akinek 
az egyház e szerepet nyiltan odaítéli. Szívlelje meg ezt 
különösen a katholikus ifjúság. 

A franczia ifjúsághoz, kivált a jobbmóduakhoz, kik 
f. é. május hó elején Angers-ben tartot tak egyleti gyű-
lést, gróf de Mun szintén beszédet intézett, fejtegetvén 
az ifjúság hivatását s föladatát katholikus, nevezetesen 
a szocziális mozgalom közepette. E beszédből ideigtat-
juk a főbb eszmemenetet. 

„Önök — igy szólt az ifjakhoz — viharos idők 
közepette lépnek a világba, épp két század forduló pont-
ján ; a végéhez közeledő század, melynek hajnalát annyi 
büszke igéret kisérte, keserű s fájdalmas csalatkozások 
viharában fog végződni. Mindenfelől ott találják önök 
a forradalom tönjét ; az összes kedélyeket mély mozga-
lom fogja el. A forradalom ideje betelt ; százados év-
fordulójának küszöbön álló megünneplése nyilvános be-
vallása lesz tehetetlenségének ; és annyi büszke álom 
iszonyú összerogyásában, a végéhez közeledő század 
tragédiájában, a rombolás közepette, mely az ő müve, 
látjuk áldozatainak egyikét, a többieknél sajnálatramél-
tóbbat, mely visszamarad egyedül elhagyatva, haragtól 
eltelve, melyet a csalatott remény szült. Ez áldozat a 
nép, melynek a forradalom koronát adott, melyet azután 
igavonónak használt, hogy diadalkocsija elé fogja : ez a fran-
czia nép, melyet a magasabb társadalmi rétegek előbb 
elrontottak, azután sorsára hagytak." 

Ez kétszeresen iszonyú vád a franczia nemesség 
és a társadalmilag előnyben lévők ellen, mely megtor-
lásra vár : a forradalom előkészítése a néptömegek kor-
rumpálása által, azután pedig tunya, rohadt magára-
hagyása a tovább terjedő romlottságnak, eltagadván a 
bünrészességet e romlásban. A fiatalságnak, a nemesség 
és előnyöket élvező osztályok ifjainak nem az a föladata, 
hogy az „ancien régime" ábrándjaiban ringassák ma-
gukat, vagy ama társadalmi rendet támogassák, melyet 
nagyravágyás és pénzszomj ál l í tot t ; az if júságnak a 
keresztény államrendben van helye e jelszóval: egyház 
és nép ! 

Gróf de Mun igy fejti ki ezt: 
„A nép ; a kisipar, nagyipar és mezei gazdaság 

munkásai: ez kell, hogy az önök tevékenységének tár-
gya legyen : bármit is tesznek, hogy ez osztályok pana-
szait ^elfojtsák, a jajkiáltások tulhangozzák az üzletek 
és mulatságok lármáját. Ez nemcsak a demokratikus 
nagy áramlatnak eredménye, amely a világot elfogta, 
hanem a súlyos szenvedésnek eredménye is, amely a 
népeket nyugtalanságban t a r t j a : ez a társadalmi kérdés, 
mely az emberi önzés féktelen kifejlődéséből és egyúttal 
az anyagi visszonyok teljes átalakulásából keletkezett. 

„A tulajdonképeni politika, a pártpolitika, senkit 
sem lelkesit többé, sem a népet, sem a magasabb osztá-
lyokat ; ami parlamentünkben történik, az nem haladja 
meg e korlátokat. Ötven év előtt a parlamenti küzdel-
mek minden kedélyt foglalkoztattak és érdekeltek ; ha 

azonban most a restauratio vagy a juliusi uralom tör-
ténetét olvassuk, az ugy tűnik föl előttünk, mint va-
lami idegen világ története, és a fondorlatok, a par-
lament-forradalmak oly elavultaknak látszanak, mint a 
palota-forradalmak XVI. Lajos előtti időből. 

„A Parlamentarismus önmagát ölte meg. A nép 
nem törődik a parlamenti politikával vagy megveti ezt 
— és nem lehet mondani, hogy nincs igaza. A társa-
dalmi kérdés és a belőle származó harczok óriási mére-
tekben felülhaladják eme kicsinyes nyomorúságos vitá-
kat . Annak kell figyelmünket szentelni, az minden ajtón 
kopog, a parlament kapuján, a kastélyok, gyárak és 
börze kapuján egyaránt — akár akarják, akár nem : 
meg kell azt hallani. Ki fog neki felelni? 

„A kormányok? Bármily nevet viseltek ezek, fe-
ledték kötelességüket, nem teljesítették föladatukat ; ők 
bűnrészesei voltak e forradalomnak ; csak ezzel s általa 
működtek — és ma, midőn a veszély sürget, csak kép-
telenséget mutatnak. 

„Ki fog tehát felelni a nép szorongó kiáltására ? 
Melyik az a hatalom, amely elég nyugodt volna szeretni 
a népet, elég hatalmas vezetni őt ? Oh, csak egy ily 
hatalom van, és én az anyja nevét emlitő fiu büszke-
ségével és bizalmával nevezem őt meg: ez a katholika 
egyház. 

„Mindent megtettek, hogy lealacsonyítsák, befolyá-
sát megsemmisítsék, tevékenységét gátolják és törvé-
nyeit feledtessék ; a kormányok összeesküdtek ellene — 
ő mindent tűrt , békésnek mutat ta magát irántuk. Es 
most midőn a kormányok eltűntek, a trónok leron-
tattak, midőn az emberi hatalom meg van törve — 
most az egyház egyedül áll a néppel szemközt, amely 
napról-napra rettenetesebb lesz, amely érzi erejét és 
igazságot követel, mely mind felforgatással fenyeget, 
hogy elérje azt, amit ezen szent névvel nevez. Az egy-
ház szemközt áll a néppel, tántoríthatatlanul erejében s 
szeretetében, ő kitárja karjait feléje." 

Gróf de Mun még egyszer körvonalozza a föladat 
jelentőségét és óva int a közönytől, blazirtságtól, ha-
nyagságtól, nem különben napjaink hiu, semmit mondó 
élvezethajhászásától, végül következőleg adja elő a kö-
telmeket az egyház i rán t : 

„Olvasták önök, hogy mi történt Rómában? Olvas-
tak önök azokról a püspökökről, akik az Oczeánon 
túlról vándoroltak az apostol-fejedelmek sírjához ? Mit 
akartak azok ott ? Képviselni a szent atya előtt a 
munkások ügyét. Olvasták önök Gibbons bibornok je-
lentését „a munka lovagjai" érdekében, és a szent 
atya döntését, a ki neki igazat adott ? Olvasták Man-
ning bibornok ama levelét, aki az arisztokratikus An-
golországból hozzájárul a baltimorei érsek szavához, 
hogy az egész világ előtt megpecsételje az egyház szi-
lárd szövetségét a néppel ? Ez napjaink nagy eseménye. 
Tudom, hogy óvakodni kell általános alkalmazásoktól 
és túlhaj tot t értelmezésektől — de az eszme, az alap-
tétel teljes fényében ragyog, és ha önök innen elmen-
nek, áthatva kell lenniök ez igazságtól, melynek életük 
zsinór-mértékének kell lennie. Önök katholikusok, önök 
kötelezték magukat az Isten szolgálatára; ne feledjék 
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soha, hogy önök ez által a kicsinyek s gyöngék szol 
gálatára is kötelezték magukat, hogy önök rá vannak 
szorítva arra, hogy a nép részén álljanak. Határozott 
katholikusoknak lenni, nem annyit tesz mint magát 
mindentől távol tartani, ami az önök korát lelkesíti, 
hogy csak közvetlenül s kizárólag vallásos dolgokkal 
foglalkozzanak ; határozott katholikusnak lenni ellen-
kezőleg annyit tesz, hogy önök teljss buzgalommal részt 
vegyenek országunk életében, hogy a nagy, az igaz, az 
egyedül termékeny politikát űzzék, hogy ezt az egyház 
akaratának megfelelöleg fogják űzni, hogy nem tartoznak 
azokhoz, a kik a vallást a templomokba zárják, hanem, 
hogy követeljék számára a jogot az evangelium szab-
ványai szerint befolyásolni és rendezni az erkölcsöket és 
a társadalmi intézményeket. 

Mindenütt, ugy a nyilvános, mint magán életben, 
Krisztus és egyháza hü harczosainak kell lenniök." 

Gróf de Mun e szózata megszivlelést érdemel az 
egész világon. Hogy biztosítva legyen az egyháznak 
teljes joga és szabadsága, hogy csak szabad helyzetében 
neki rendelkezésére álló minden eszközével a munkás 
osztályok sorsának javításán munkálkodjék : ennek el-
érése kell, hogy czélja legyen mindazoknak, kik a vi-
lágmozgalmakat figyelemmel kisérik és hazai visszonyaink 
fejlődését, a társadalmi alakulásokat és szülő okaikat 
ismerik. A gyöngék, alárvultak s kitagadottak száma 
rohamosan növekedik, és ha ma még nem panaszkod-
hatni communista vagy nihilista pártok köztünk léte 
miatt, a gyúanyag hozzá, a gyurma, melyből azok ala-
kulnak, oly bővében van meg nálunk is, hogy csak al-
kalom egy lökés kívülről vagy belülről, a kiábrándulás 
ujabb ismétlése kell, — és a veszedelem ránk zúdulhat. 

VEGYESEK. 
Mily széles körű ambitio tárgya felvétethetni 

az egri főmegye papjai körébe, mutat ja az ezidei con-
cursus következő eredménye : az L évi hittanfolyamra 
bevétetet t : a kézsmárki ev. főgymnból : Hebrony Kálmán, 
Hoffman Alajos; a jászberényi főgymn.-ból Hölzer Ká-
roly, az ungvári főgymn.-ból Pigai István ; a lőcsei kir. 
főgymn.-ból Sefcsik Ferencz ; a bpesti kegyesr. főgymn.-
ból Török Kálmán. A főgymn. VIII . osztályára : Krey 
Gyula az egri, — Roskovics József az ungvári, — Vörös 
Károly a veszprémi főgymnból. — A főgymn. VII. osz-
tályára : Ficzek Dezső, Szepesy Sándor az egri, — San-
kovics Ignácz, Divényi Ferencz, Vonza Sándor, Vinczefy 
Péter a gyöngyösi, — Hegyesy Béla a bajai, — Toma-
sovszky Imre a nagybányai, — Deák Antal a szegedi, 
— Jancsó Andor a lőcsei gymnásiumból. 

— Xavéri sz. Ferencz rendkívül nagy súlyt fektet 
a férfiak lelkipásztori gondozására. E tekintetben a többi 
között igy nyilatkozik : „Sokkal sikeresebb férfiakkal (mint 
nőkkel) foglalkozni, ezeket oktatni és őket minden jóra, 
nemesre serkenteni ; mert ők jobban tudják felfogni a 
mit eléjök adnak és jobban megtartják ugyanazt. A mit 

velők létesítünk, az állandó és maradandó. Ha valamit 
megígérnek, azt meg is tar t ják. Reájok különös gondot 
kell fordítani és a mi munkásaink az Ur szőlejében a 
férfiak gondozására fordítsák minden idejöket és igye-
kezetöket, mert itt oly termő íöld van, a hol biztosan 
lehet vetni s a hol gazdagon lehet aratni." (Linz. 2. 
Sehr.) 

— Az uj világ papjai jobban értik, mert jobban 
érzik a sajtó hatalmát. Az Egyesült-Államokban él egy 
kath. pap, már 55 éves áldozár. Az E.-A. területén 49 
év óta lelkipásztor. Ez alatt az idő alatt 5, mondd : 
öt katholikus lapot alapított, a melyek közöl az egyik 
jelenleg 3 millió dollárt ér. (Cath. Times.) 

— Dr Brownsori, az amerikai katholikusok Tertul-
liánja, kinek katholikus hitrokonai New-Yorkban szobrot 
emeltek, mielőtt a katholiczizmusban lelke nyugalmát 
fellelte, sok lelki átváltozáson ment keresztül. Kezdetben 
presbyterianus, azután universalista, nemsokára szabad-
gondolkozó, végre unitárius volt. Igy jutot t el a kath. 
anyaszentegyház békéjébe. 

— A vatikáni kiállításra annyi bejelentés történik, 
hogy a rendező bizottság szükségesnek látta u j helyiség-
ről gondoskodni a kiállítandó egyházi szerek, műtárgyak 
és könyvek számára (Annales Catholiques.) 

— Boulangemak, a franczia exhadügyministernek, 
igen furcsa izlése lehet. A németeken való boszuállás 
kedvencz volt ministere duzzadó tetterejét most ugy 
hűti le, hogy parancsnokságának területén minden ka-
szárnyának uj nevet ad. Igy péld. Arlesben az egyik 
kaszárnyát „Kálvin kaszárnyájának" nevezte el. A világ 
persze ez által semmivel sem fog többet tudni a semmi-
nél a heresiarcha és apostata pap Kálvin János katonai 
talentomáról és érdemeiről. 

— Szerbia követi Montenegro példáját és az apos-
toli szentszékkel tárgyalásokat folytat a kath. hierarchia 
szervezése ügyében. Nemsokára siker várható ez irány-
ban is. 

— Ha a bolgár fejedelemmé megválasztott Kóburg 
Ferdinand herczeg tudni fogja, mily hatalom Keleten 
a vallás és a katholiczizmusra kivált Bolgárországban 
mily jövő vár, s megteszi kötelességét; akkor uralkodása 
korszakot alkotó lehet a balkán félszigeten. 

— A westminsteri egyházi tartomány püspökei 
Manning bibornokkal élükön együttes főpásztori levelet 
intéztek papságukhoz és híveikhez a pápa jubileuma 
alkalmából. E lendületes főpásztori szózat szerint Angol-
ország katholikusai : püspökök, papság, hivek, feliratot 
intéznek a szent atyához, péterfillért adnak össze, m ű -
tárgyakat ajánlanak fel ajándékul és a legutóbbi 50 év 
katholikus irodalmi termékeit összegyűjtve küldik fel a 
jubileumra. 

Fölhivás előfizetésre. 
I t t levén az uj félév eleje, bizalommal kérjük m. t. féléves 

előfizetőinket a második félévre járó összeg szives beküldésére. 
A kik netán még hátralékban volnának, legyenek szivesek a 
tartozást törleszteni. Az előf. feltételek a lap czimlapján olvas-
hatók. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, julius 13. 4, II. Félév. 1887. 
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SIMOR JÁNOS 
bibornok, Magyarország herczeg-primása és esztergomi érsek 

PÁSZTORLEVELE 

X I I I . L E O P A P A 
ő szentsége 

A R A N Y M I S É J É N E K 
MEGÜNNEPLÉSÉRŐL. 

(Vége.) 

A mi különösen Magyarországot illeti, hazánk tör-
ténelme a múltban annyira összeforrt a pápák történel-
mével, hogy annak majdnem minden egyes lapja, a 
pápák Magyarország iránti szeretetének fényes bizony-
sága , ugy hogy joggal mondhatta dicsőn uralkodó 
szent atyánk : r Az apostoli szentszék soha sem hagyta 
el a magyar nemzetet, valahányszor küzdenie kellett a 
keresztény vallás és erkölcs ellenségeivel." *) A századok 
viharai között megőrzött ezer éves alkotmányunk leg-
erősebb alapköve a római szentszék eg^ik intézkedésére 
támaszkodik. Első királyunk sz. István meg lévén győ-
ződve a keresztény hitnek jótékony hatásáról s saját 
nemzete, de a külföld előtt is magának nagyobb tekin-
télyt óhajtván szerezni, királyi méltóságról kezdett gon-
dolkozni. Ennek elérésére, az akkori szokás szerint csak 
két ut állott nyitva ; az egyik a császár, a másik a 
római pápa. A bölcs király tudta, hogy azok, kik ez 
ügyben a császárhoz folyamodtak, nemzeti függetlensé-
gük rovására kegyuraiknak hűbéreseivé lettek ; ennek 
kikerülésére dicső fejedelmünk önkényt határozá el ma-
gában, hogy a fölvett s nemzete által is elismert ki-
rályi méltóságot a római pápa megerősítésével biztosi-
tandja, bizonyos levén arról, hogy akik azt ily módon 
szerzik, a római pápától csak a lelki dolgokban függnek. 
II. Sylvester pápa örömmel teljesité a király kívánságát 
s megküldé a koronát. Koronás királyaink ez időtől 
használták, később XII I . Kelemen által megerősített 
apostoli királyi czimöket s maga a pápa ekkép nyi-

') „Quod multum." 

latkozott szent királyunkról : „Én apostoli férfiú vagyok, 
de ő méltán Krisztus apostolának mondatik.u *) 

Ezen időtől fogva a pápák mindig előszeretettel 
viseltettek Magyarország iránt ; százados harczainkban 
soha sem voltak hivebb szövetségeseink a pápáknál. 
Hazánk szükségletei s saját tehetségükhöz képest, min-
dig segítségünkre voltak. Majd üdvös tanácsokkal szol-
gáltak királyainknak és nemzetünk vezérfiainak ; máskor 
ismét összeköttetéseket hoztak létre köztünk és más 
nemzetek között, ily módon nemcsak szövetségeseink 
számát, de hazánk védelmi erejét is szaporítván. Adtak 
pénzt, küldöttek katonát, fegyvereket, követeik által 
iparkodtak kiegyenlíteni a kitört viszályokat, általában 
egy alkalmat sem mulasztottak el, hogy hazánk és nem-
zetünk iránti szeretetöket kimutassák. 

Midőn a tatárok pusztítása által hazánkra mért 
iszonyú csapás tudomására jutot t IX. Gergely pápának, 
az ellenségtől üldözőbe vett királyának két vigasztaló 
levelet irt, melyek egyikében ekkép biztatja ő t : „Mi 
tenéked és a fönnevezett Magyarországnak ily szükség 
idején segédkezeinket meg nem tagadván, sőt meg sem 
tagadhatván, foganatos segedelmet és Isten sugalmából 
üdvös tanácsokat is adandunk ; s midőn személyedet és 
családodat a mi és a szent Lélek oltalmába fogadjuk, 
neked és mindazoknak, kik a kereszt jelét fölvévén 
ugyanazon tatárok ellen az érintett országok oltalmára 
menendnek, azt a kiváltságot engedjük és azon bucsut 
nyuj t juk, mely a szentföldért harczolóknak a közzsinat 
határozatánál fogva engedtetik." -) 

A pápáknak hazánk iránti résztvevő gondossága 
azonban csak akkor tünt föl a maga egész fényében, 
midőn a győzedelmes török hadak, a keleti római biro-
dalom romba dőltével egyenesen Magyarországot tűzték 
ki hódításaik további czéljául. így midőn Mohammed 
szultán 1455-ben győzedelmes hadaival Szerbiába betört 
s Nándorfejérvár megszállására nagy előkészületeket 
tett, III . Callixt pápa az ország egybegyűlt rendeitől 
segedelemre szólittatván, követei által egész Európában . 

') Palma, Notit iae R. H. 0. I. 197. 1. 
2) Fejér, Cod dipl. t. CV. v. 9. 218. 1. 
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kereszt-háborút hirdetett s Carvajal bibomokot és Ka-
pisztrán Jánost 40,000 harczossal küldötte, kik a vitéz 
Hunyady Jánossal egyesülvén Belgrádot megmentették. 
Mellőzöm II. Piusnak e tekintetben szerzett érdemeit s 
II. Pál pápát emlitem meg, aki Mátyás királynak a 
cseh hadjárat folytatására 50,000, maid ismét 18,000 ara-
nyat küldöt t ; IV. Sixtus pápa pedig 200,000 darab 
aranyat ju t ta tot t a király kezeihez, midőn ez a törököt 
megverte. S mit szóljak X. Leóról, ki a király fölsegélye-
zésére, nemcsak nagy mennyiségű gabonát, 1000 font 
lőport s egyéb védelmi szereket, hanem azonkívül még 
20,000 darab aranyat is küldvén, azon nevezetes szavakat 
mondá, hogy ő a magyar nemzetért és országa védel-
méért nemcsak minden vagyonát, de életét is kész 
föláldozni. *) 

Bámulatra méltó a római pápáknak és magyar-
országi követeiknek a szerencsétlen kimenetelű mohácsi 
csata előtti működése. Mindent elkövettek, hogy hazánk-
tól a fenyegető veszélyt elhárítsák, az előnyomuló győ-
zedelmes török hadsereget további hódításaiban meg-
akadályozzák. A pápai követeknek legújabb időben nap-
fényre hozott jelentései telvék hazánk iránti odaadó 
szeretetüknek bizonyítékaival. „Akkor általában elismer-
ték, hogy a bandériumok között a pápáé áll a legválo-
gatottabb emberekből és van legjobban fölszerelve. Több 
előkelő ember fennen hirdette, hogy „a pápa tar t ja 
fönn az országot, mely nélküle már elveszett volna." 
Burgio pápai követ 1526. évi julius hó 16-án kelt jelen-
tésében elmondva, hogy a zsoldosok toborozása, a vég-
helyek ellátása ügyében mit tett, megjegyzi : „Ha Ma-
gyarország ez évre megmenekül, ő szentsége joggal 
dicsekedhetik, hogy egyedül ő mentette meg." 2 ) Egyik 
kiváló történészünk az ez alkalommal a pápa által or-
szágunkba küldött segélyadományok összegét 400,000 
fr t ra teszi,á) s megjegyzendő, hogy a mohácsi csatában 
4000 pápai katona lelte sírját. 

A mohácsi vésznap után, melyet a költő méltán 
nevez nemzeti nagylétünk nagy temetőjének, a nemzet 
életereje, szívósságával és a jövőbe vetett hit erejével, 
majd fegyvereinek vitézsége, majd diplomatiai össze-
köttetései által elhárítja az enyészetet, sőt a maroknyi 
nép a nyugati keresztény civilisatio megmentésében a 
legkiválóbb tényező marad, de nem a pápák segélye nél-
kül. Az egykor virágzó Karthágó romjai fölött vad 
beduinok száguldoznak ; szilaj paripáik nyomában pusz-
tulás és nyomor ütötte föl tanyáját. Hazánkra is hasonló 
sors várakozott, ha mentő keresztény kezek irt, balzsa-
mot nem hoznak a megsebzett nemzeteknek, ha a föl-
állhatásra segédkezet nem nyújtanak. E segéd és mentő 
kezek a pápák is. VII. Kelemen pápa 100,000 aranyat 
majd fegyveres erőt küld az ország védelmére. V. Pius 
a török elleni harcz folytatásához 50,000 aranynyal 
járul, VIII . Kelemenről pedig magok az ország rendei 
elismerték, mily nagy köszönettel tartoznak neki, midőn 
1596-ban a pozsonyi országgyűlésből ekkép fejezik ki 
köszönetüket: „Nem ismerünk szentebb kötelességet, 

') Wagner , Annalecta Seep. p. II . 819. 1. 
2) Monumenta Yatic. Hungáriáé. Series sec. torn. I. C'XLVII. 1. 
3) Pray, Annales etc. p. Y. 92—101. 1. 

mint hogy Szentségednek méltó és örök hálát mondjunk 
sokat hányatott szegény hazánknak tanúsított rendkívüli 
jótéteményeiért. O Felségén kivül nem volt halandó, ki 
szerencsétlen országunknak nagyobb segélyt nyújtott 
volna, mint Szentséged. Bárcsak ugy fordulna sorsunk, 
hogy Szentségednek és az apostoli szentszéknek nagy 
kegyeiért méltó hálát mutathatnánk és visszafizethetnénk 
amit nyertünk." 

Számos példát idézhetnék még hazánk történelmé-
ből VIII . Kelemen pápa utáni időből. Mindnyájuk he-
lyett azonban álljon itt még XI. Incze pápa, a kiről a 
mult évi ünnepélyek alkalmával is megemlékeztünk. XI. 
Incze pápának áldozatkészsége, buzgalma, állandó, soha 
el nem csüggedő kitartása tette lehetővé Magyarország 
és fővárosának a török iga alóli tölszabaditását. A vati-
káni levéltárból hazai tudósaink által kiadott okmá-
nyok minden egyes sora ékesen szóló tanúbizonysága e 
nagy pápa rendkívüli ügybuzgóságának, melylyel hazánk 
ügyét fölkarolta. Nagy anyagi áldozatok, előnyös szö-
vetségek megkötése, a kitörő félben levő belviszályok 
elhárítása, a hadvezérek között kiütött egyenetlenségek 
kiegyenlítése, a fejedelmekhez intézett buzdításai által a 
kivívott győzelemnek egyik legelső tényezőjévé tette 
magát . x ) E győzelemről maga szentséges atyánk ekkép 
emlékezik meg a hozzánk intézett körlevelében: „Az 
apostoli szentszéknek része volt, pedig nem utolsó része, a 
szóban forgó nagy és szerencsés eseményben, a mely a 
három év előtt ugyanazon ellenség fölött Bécsnél kiví-
vott dicső győzelemnek következménye volt s e győze-
lem, melytől kezdve a mohamedánok hatalma Európában 
hanyatlásnak indult, nagyrészt s joggal tulajdoníttatik 
Incze pápa apostoli gondoskodásának." 2) 

A hazai történelemből vett példák záradékául le-
gyen még említve, hogy egy multszázadbeli irónak 
számításai szerint a pápák V. Piustól kezdve egészen 
XI. Kelemenig vagyis 1566 —1700-ig 16.000,000 scudit 
vagyis 32,00,000 rajnai forintot küldöttek a törökök 
elleni harcz sikeres folytatására. S midőn a hatvanas 
évek elején hosszantartó szárazság következtében hazánk 
gazdag tájaira is beköszönt a nyomor, IX. Pius pápa, 
jóllehet maga is mindenéből kifosztva, 10000 lírával 
járul t az inségggel küzködők segélyezéséhez, XIII. Leo 
pápa pedig egyike volt az elsőknek, kik Szeged lakói-
nak, midőn az árviz mindenüket tönkretette, segítségére 
siettek. O szentsége 10,000 lirát küldött e czélra ha-
zánkba. Egyik is másik is szegény volt ; birtokaik ellen-
séges kézen s mégis szegénységükben sem feledkeztek 
meg hazánkról. 

Különösnek tűnhetik föl azonban előttetek, Krisz-
tusban kedves Híveim, hogy én nektek csak a pápák 
által nyújtot t anyagi előnyökről szólok s nem emlitem 
jótetteik szakadatlan lánczolatában ama magasztos jóté-
teményeket, melyeket ők a lelki dolgokban is nyújtot-
tak hazánknak. Ámde meg kell említenem, hogy az ő 
áldozatkészségöknek, jótékonyságuknak hátterét, a hit 

') L. Monumenta Yatic- Hungáriáé. Ser. sec. torn. 2. 
2) Circul. Dioec. Strigon. 1886. 122. k. 1. 
3) L. A be'csi Kurirnak 1788. évi jul. 2-án k. 52. számát 

574. 1. 
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terjesztése s azzal kapcsolatban a műveltség fentartása 
képezte. Ismeretes ugyanis, hogy a kereszténység meg-
honosodásával őseink a müveit népek sorába léptek, és 
viszont a hol sikerült a kereszténységet kiirtani, ott 
ismét a barbárság sötét éjszakája nehezedett a nemze-
tekre. Nézzétek csak Éjszak-Afrikát . A kereszténység 
elterjedésével virágzásának tetőpontjára jutott . A kereszt 
jelvénye alatt gyorsan fejlődő városokban egymás után 
keletkeztek az iskolák, szelidültek az erkölcsök, virág-
zásnak indultak a szépmüvészetek. Mihelyt azonban a 
barbárok betörésével a kereszténység elpusztult , vele 
együtt sirba szállott a civilisatio ; az egykor virágzó 
ország oly sivataggá változott, hogy egykori hires vá-
rosainak helyeit is csak bosszú kutatások után s akkor 
is csak megközelitőleg sikerült megállapítani. Hasonló 
sorsra jutot tak Ázsiának virágzó tartományai és vá-
rosai. A keresztényság elpusztulásával elpusztult a mű-
veltség is. 

De nem is szükséges oly messze mennünk. A ve-
lünk szomszédos keleti birodalomhoz tartozó egykori 
tartományok még most is sinylik a keresztény hit elnyo-
matásának gyászos következményeit. Ugyanazon sors 
várt hazánkra, ha abban a kereszténység elpusztult volna. 

E rövid vonásokból is láthatjátok k. H. mily nagyok 
a pápák érdemei nem csak a hitterjesztés, hanem a pol-
gáriasodás, a társadalmi rend és műveltség terén is, s 
mennyi hálával tartozik nekik Magyarország. Es XIII . 
Leo pápa hiven halad dicső elődeinek nyomdokaiban. 
Az egész világra kiterjedő apostoli működését bámulják 
nemcsak a katholikusok, de a más vallásbeliek is. Nem 
lesz az ismeretlen előttetek sem k. H., mindazonáltal 
most, midőn aranymiséjének megünneplésére készülünk, 
mintegy koszorúba fonva akarom elétek állítani uralko-
dásának főbb mozzanatait. Uralkodásának kezdetén vissza-
állítja Skótországban a katholikus hierarchiát s betetőzi 
az elődje által megkezdett nagyszerű müvet. Ugyan-
azon évben ápril 21-én megújí t ja a IX. Pius által az 
egyház elnyomatása ellen emelt tiltakozást 2) s deczember 
28-án figyelmezteti a társadalmat a socialisták részéről 
fenyegető veszélyekre s óva inti a fejedelmeket, hogy 
az egyházban található tekintélyre támaszkodva, ellen-
álljanak mindent fölforgató tanaiknak.3) A reá követ-
kező évben 1879. február 15-én megnyitja az égi kegye-
lem forrásait, általános jubileumot h i rde t ; 4 ) augusztus 
4-én kibocsájtja örökké nevezetes körlevelét, melyben 
a különféle bölcsészeti tanokat ismertetvén, sürgeti aqui-
nói sz. Tamás bölcsészetének visszaállítását, 5) mely hogy 
azóta ismét visszanyerte a tudományokban az őt meg-
illető diszes állást, XIII. Leo pápának érdeme. 1880-ban 
védelmére kel a keresztény házasságnak s fölsorolja a 
polgári házasságból a társadalomra háromló károkat, 
valamint a hazasság felbontásának szomorú következmé-
nyei t ; 0 ) ugyanazon évben kellő dicséretben részesiti a 

') Ex suprem. Apostolatus apice 4. Mart. 1878. 
2) Epist Encycl. „Inscrutabili ." 
3) „Quod Apostoliéi muneris." 
4) Litt , apóst. „Pontifices Maximi." 
s) Li t t . Encycl. „Aeterni Patris ." 
e) Ep. Encycl. „Arcanum." 

francziaországi üldözött szerzetesrendeket.*) A következő 
évet ismét általános jubileummal nyitja meg, 2 ) majd a 
társadalom kormányzására annyira szükséges tekintély 
védelmére kél, figyelmeztetvén a fejedelmeket és a földi 
hatalmasságokat , hogy az egyház által nyújtot t eszközö-
ket lelkiismeretesen fölhasználják, mit ha elmulasztanak, 
önmaguk és országaik fogják kárát vallani.a) 

1882-ben Olaszországra fordit ja tekintetét, hol, miként 
mondja, „a szerzetes rendek házaikból kiűzve, az egyház 
vagyona lefoglalva, a polgári házasság behozva, az if jú-
ság nevelésénél az egyház ki lett zárva" 4) s hogy annyi 
bajok ellen kellő orvosságról gondoskodjék, ajánlja sz. 
Ferencz harmadik rendjét. 5) Meg lévén győződve, hogy 
a katholikus egyháznak nincs nagyobb ellensége a tudat-
lanságnál és a történeti tények elferditésénél s hogy 
megmutassa, mennyire nem fél az egyház az igaz törté-
nelemtől, megnyitja e tudományos világ kutatásainak a 
vatikáni levéltárakat.<!) Elődeinek példája szerint 1884. 
április 20-án elitéli a szabadkőmives s egyéb titkos tár-
sulatokat azon nagyfontosságú körlevelében, a melyet 
annak idején veletek fordításban is közöltem.7) Később 
atyai tekintetét a keresztény államok szervezetére for-
ditja, kimutatván, hogy csak a kereszténységen mint 
rendületlen alapokon állhatnak fönn biztosan az államok 
és hogy az újkori elméletek és az azok alapján szerve-
zett államok semmi biztos támpontot, alapot nem nyúj-
tanak. 8) Ugyanazon évben mint be'kebiró lép föl Euró-
pának két hatalmas állama között s bölcseségével mind-
két fél teljes megelégedésére elintézi a Károly szigetek 
miatt kitört viszályt. Németország hatalmas kanczellár-
jához intézett levelében el nem mulasztja ismét kiemelni, 
hogy „a római szent-széknek tekintélye mennyit nyom 
a pusztán világi természetű ügyek elintézésében is. 9) 

A mult évi január 6-án levelet intéz Poroszország 
püspöki karához s reményének ad kifejezést, hogy az 
egyház és állam között évek óta duló harcz be fog fe-
jeztetni 10) és hogy föltevésében nem csalódott, bizonyítja 
az időközben csakugyan beállott jobb állapot. Ugyanazon 
esztendőben intézi hozzánk atyai szózatát azon apostoli 
körlevél alakjában, melyet az alkalommal is többször 
emiitettünk s mult évben veletek közöl tünk . i r ) 

Ezekből is látjuk már, hogy XIII. Leo pápa hiven 
teljesiti világra szóló hivatását, de nem minden akadály 
nélkül. Ezen apostoli missiójuk teljesítésében egészen a 
legújabb időkig saját birtokukra és ezáltal függetlensé-
gökre támaszkodhattak a pápák. 

Kérdezitek talán, hogyan kapta a pápa az ő birto-
kát ? Szent Péter mint szegény halász érkezik Rómába ; 
ő és utódjai egészen Melchiades pápáig vértanúi halált 

„Perlectae a Nobis libenter." 
2) „Militans Jesu Christi Ecclesia." 
3) Li t t . Encycl. „Diuturnum." 
4) Ep. Encycl. „Etsi Nos." 
6) Epist . Encycl. „Auspicato concessuni." 
6) „Saepe numero considérantes," 
7) „Humánum genus." 
8) „Immortale Dei." 
9) Ep. „Cum de Carolinis iasulis." 

10) „Jam pridem Nobis in votis erat." 
!') Cire. ADioec. Strigonien. 1886. 115. 1. 
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szenvednek, de a népek előtti tekintélyük, világi birtokuk 
napról-napra nő ! Ugyanazon sugallat, mely hajdau sz. 
Péter t Rómába vezette, a császárokat eltávolitja onnét. 
Egyszerre csak odább állanak ; t rónjukat máshová teszik 
át, Milánóba, Páviába, Ravennába, Konstantinápolyba. 

Mely titkos erő készteti őket távozásra Rómából? 
Bizonyára Isten keze, ki Rómát arra szánta, hogy Jézus 
Krisztus helytartójának lakóhelye legyen ; de a katholikus 
kegyelet is, a népek hódolata a pápák iránt, és a ke-
resztény illendőségnek az a gyengéd érzete, hogy a pápa 
nem lehet alattvalójuk nekik, kik fiai. 

Rómában mai napig is fönnáll ama nagyszerű dia-
dalív, melyet Róma város tanácsa Nagy Konstantin csá-
szárnak emeltetett. A még most is olvasható fölirás 
szerint az istenség sugalmára (instinctn divinitatis) győzte 
le Nagy Konstantin ellenfelének hadait. Mit jelentsenek 
e szavak „istenség sugalmára," arról Eusebius egykorú 
történetíró leírásából értesülünk. Eusebius szerint ugyanis 
N. Konstatin a neki fölállított szoborra az Ur szenve-
désének jelvényét, a keresztet állíttatta föl e fölirással : 
„Az üdvösség e jelvényével, mely a valódi erénynek jele, 
várostokat a zsarnoki iga alól fölszabadítottam és a 
senátust és a római népet visszaadván szabadságának, 
nemességének előbbi fényét és diszét visszaállítottam.8  

Es a nagy császár mindannak daczára, hogy a város 
annyira el volt neki kötelezve, annyira kedves volt előtte, 
mégis soha sem lakott benne állandóan, hanem a biro-
dalom székhelyét Byzánczba tette át, mely tőle nyerte 
Konstantinápoly nevét. De utódai sem laktak többé ál-
landóan Rómában és a történelem tanúsága szerint ha 
a császárok és királyok Rómába jöttek, nem máskép 
jöttek mint vagy ellenségei a pápának, vagy hogy ál-
tala megkoronáztassanak, vagy neki hódolatukat bemu-
tassák. 2) 

A császárok távoztával a hivek kegyelete csakha-
mar észrevette, hogy a pápa nem oldhatja meg missió-
ját anyagi eszközök nélkül. Már a jeruzsálemi egyház-
nak megvoltak a maga szükségletei, amit észrevevén a 
hivek, jöttek és fölajánlották adományaikat. „Mindazok, 
kik mezőket vagy házakat birnak vala eladván, elhozák 
azok árát és az apostolok lábaihoz tevék." 3) E czélból 
rendezte sz. Pál apostol is missiói út jában a gyűjtése-
ket, hogy az egyház és hivek szükségleteit födözhesse. 
De mindez elégtelen volt. A kereszténység terjedésével 
nőttek a pápák gondjai, de növekedett a hivek szeretete 
is. Sz. Péter utódjának fölajánlották házaikat, átenged-
ték kertjeiket, földjeiket, falvakat és városokat, ugy hogy 
a pápák idők multával, Rómának nemcsak főpásztorai, 
de urai is lettek. Közben előrontanak a barbárok s velők 
a városok kirablása; a lakosság menekszik; a tehetetlen 
és távol lakó császárokhoz hasztalan folyamodik ; s a mi 
kezdetben csak a népség vallásos gyöngédségéből és gyer-
meki kegyeletéből származó adományozás vala, most szük-
séges átengedés annak kezeibe, ki az általános pusztulás 
között a föld népét egyedül képes védeni, megmenteni.4) 

>) Eusebius Hist. Eccl. X. 9. 
-') Li t t . past . Joannis Card. Simor, Strigonii 1882. vol. II . 

106. s k. 1 3) Apóst. Csel. 4. 3 4 - 3 5 . 
4) Bougaud. A kereszténység és korunk IV. k. 488. 1. 

Igv lőn a pápáé Róma. A katholikus kegyelet volt tehát 
az, a mely Rómát a pápának adta ; de a birtok nemcsak 
a pápáé volt, hanem az egész katholikus keresztény vi-
lágé. Innét van, hogy a konstanczi zsinati atyák a pápai 
államot nemcsak a támadások ellen védelmezték, hanem 
a XIV. üléstől kezdve vagyis 1415. évi julius 4-étől egé-
szen Y. Márton megválasztatásáig, azaz 1417. évi novem-
ber 11-ig, a széküresedés egész tartama alatt, mint az 
egyetemes katholikus egyház tulajdonát külön küldöttek 
által kormányozták. E követek egyike volt az akkori 
pécsi prépost i s . E birtokból födözték a pápák az egy-
ház kormányzásával járó nagy kiadásokat és annak bi-
rása biztosította nekik az egyház kormányzásában any-
nvira szükséges függetlenséget is. 

Idők folytán azonban megváltozott a helyzet. Az 
egyháznak a titkos társulatok zsoldjába szegődött ellen-
segei, a szentszék iránti kegyeletökben megfogyatkozott 
katholikusok, elvették mindazt, a mit buzgó elődeik ad-
tak és a pápát saját palotájában fogolylyá tették. Róma 
nem többé lakóhelye a pápának, hanem börtöne ; amit a 
katholikus kegyelet a pápának adott, azt nem tudta a 
katholikus kegyelet megtartani. Hatalmas fiai hallgattak 
et non aperuerunt os suum. Fogolylyá lett a szent atya 
saját házában, mert nem szabad az, a ki házát el nem 
hagyhat ja anélkül, hogy meg ne gyaláznák ; fogolylyá 
oly annyira, hogy még halva sem vihetik ki házából 
bántalmazás nélkül, amint az IX. Pius tiszteletreméltó 
hullájával történt, melyet a Tiberis piszkos hullámaiba 
akart dobni a felbőszített tömeg. 

A római pápák veszélyeztetve látván függetlensé-
güket, soha sem szűntek meg minden rendelkezésükre 
álló módon tiltakozni a pápai államok s Róma meg-
támadói ellen. A történelem fényesen tanúskodik, mily 
hősies kitartással védelmezték a katholikus egyház e 
tulajdonát és ellene állottak : III. István Aistulph Ion-
gobard királynak, I. Hadrián Dezső szintén a longobár-
dok királyának, VII. Gergely IV. Henriknek, III. Sándor 
I . Frigyesnek, IX. Gergely és IV. Incze II. Frigyesnek, 
VI. Pius a franczia köztársaságnak, VII. Pius I. Na-
póleonnak. Számtalanok IX. Pius és XIII. Leo pápák-
nak a pápai állam és Róma városának elfoglalói elleni 
tiltakozásai. „Szó van ama fejedelemségnek erőszakos 
elfoglalásáról, igy panaszkodott IX. Pius pápa 1860. 
évi szeptember 20-án tartott allocutiójában, mely az 
isteni Gondviselésnek különös intézkedése folytán jutott 
a római pápának, hogy apostoli hivatalát az egész egy-
házban a legteljesebb szabadsággal gyakorolhassa. A 
mely szabadságra minden pápának a legnagyobb gondot 
kell fordítania, hogy maga a pápa semmiféle világi ha-
talom befolyásának alávetve ne legyen s minden tekin-
tetben biztosittassék a világi fejedelmek vallási békéje. 
S azért legyenek a fejedelmek meggyőződve, hogy ügyeink 
közösek s hogy a nekünk nyújtott segély által nem csak 
a mi, de saját jogaiknak épségben tartását is bizto-
sít ják.2) Hasonlóképen legújabban dicsőn uralkodó XIII 
Leo pápa a folyó évi május hó 23-án tartott allocutió-

') L. Epistolae past, et instructiones Joan. Card Simor, II. 
vol. 101. 1. 

ä) Epist . past . Joann. Card. Simor etc. id. liely. 
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jában ; „Vajha békeóhajaink, melyekkel minden nem-
zetek iránt vagyunk eltelve, hasznára válnának, amint 
azt akarjuk Olaszországnak is, a melyet annyi kapocscsal 
fűzött Isten a római pápasághoz, melyet már szárma-
zásunknál fogva annyira szeretünk. Mi ugyan, a mit nem 
egyszer mondottunk, óhajt juk, hogy Olaszország lakói a 
biztos békét élvezhessék és a római pápasággal való 
gyászos viszály végre valahára megszűnjék, hanem sér-
tetlenül föntartassanak a római szentszéknek jogai és 
tekintélye, melyet nem annyira a nép gonoszsága, mint 
a titkos társulatok összeeskövései sértettek meg. A ki-
egyezés előföltétele ugyanis az, hogy a római pápa 
semmiféle hatalomnak se legyen alávetve, és a mint 
ahhoz joga van, teljes és valódi szabadságot élvezzen. 
Ha ez megtörténik, a ki helyesen itéli meg a dolgot 
be fogja látui, hogy Olaszország nemcsak semmi kárt 
sem szenvedne, hanem azáltal jóllétét nagyban elő-
mozdítaná. " 

A szent atya elvesztette tehát minden birtokát ; 
elvesztette az egyházi kormányzat segélyforrásait, de 
megtartotta főpapsága minden terhét. Raj ta van minden 
egyház gondja, azoké, melyek léteznek, melyek kelet-
kezőben vannak, s azoké, melyeket ki akar irtani az ül-
dözés. Segélnie kel a hittéritőket, kik minden irányban 
bejárják China, Japán, Chorea erdeit, Afrika sivatagjait, 
segélnie kell az Indiák legszélsőbb határain csak nemrég 
őrszemeküi felállított püspököket. l) 

A katholikus egyház most is hiven teljesiti Krisz-
tus Urunknak az apostolokhoz intézett parancsát : „El-
menvén az egész világra hirdessétek az evangéliumot 
minden nemzeteknek." Ezer és ezernyi missionarius el-
hagyván hazáját, szülői házát s mindazt ami kedves 
szokott lenni az emberek előtt, Krisztus iránti szere-
tettől indíttatva idegen világrészekbe vándorol, távollakó 
pogány népeket keres föl, hogy nekik az evangéliumot 
hirdesse. Ezen apostoli férfiak azonban nemcsak a ke-
resztény hit fáklyáját gyúj t ják meg a pogány orszá-
gokban, hanem egyúttal a valódi műveltségnek is meg-
alapitói. A pogányság sötétségéből a kereszténység vi-
lágosságába vezetett népek leteszik a pogány erkölcsöket 
s tagjaivá lesznek a müveit keresztény népek egyetemé-
nek. A mire a hóditó hatalmak, támaszkodva fegyvereik 
erejére, nem képesek, azt a katholikus hittérítő, kezében 
a kereszttel megvalósítja. Elismeri ezt az egész müveit 
világ s nem tagadják a más hitűek sem. „Ugy látszik — 
mondja egy protestáns író — hogy a katholikus egyház-
nak épp ugy mint Európa történetében, a missiók terén 
is megvan a maga hivatása, mely abban áll, hogy buzgó 
téritési vágytól ösztönöztetve s erősen összetartva, meg-
törje a vad népeknek az evangéliumtól való idegenke-
dését és a tiszta isteni ige hirdetésének utat nyisson." a) 
„A kath. hittéritők egyúttal arra törekednek, — mondja 
egy másik — hogy tanítványaikat gyakorlatilag meg-
győzzék a keresztény vallás nagyobb tökéletességéről az-
által, hogy bebizonyítják előttük, mennyire elválaszthat-

1) Lit t , apóst. „Humanae salutis auctor" — ddto I. Sept. 1886. 
2) Márk, 16, 15. 
3) Hoffmann s u p e r i n t e n d e d . Lásd : Clarus, Simeon, Schaff'-

hausen 1861. III. köt. 116. 1. 

lanok a kereszténység és a czivilizáczió. És ez az én né-
zetem szerint az egyedüli helyes ut.'* x) A pogány népek 
csakis a kereszténység által nyerhetők meg a valódi mű-
veltségnek ; a kereszténységnek művelődési ereje nélkül 
azonban kárba vész minden törekvés, hiábavaló minden 
fáradozás, sőt a kereszténységre nem támaszkodó kultura, 
csak romlására van a pogány népeknek. „Az evangelium 
a pogányoknak az örök üdvösséggel együtt meghozta a 
műveltséget is," mondja ismét egy protestáns iró és kérdi 
tovább : „De mit hozott a kultura a kereszténység nél-
kül a pogányoknak? Pálinkát és mákonyt. Mert az önzés 
és kapzsiság szolgálatában álló műveltség nem önmagát 
hozza a pogányoknak, hanem még alacsonyabb fokú mü-
veletlenséget. Müveit emberek, kiknek nincs lelkiismeretök, 
lelkiismeretlenül ki fogják a pogányokat saját önző czél-
jaikra zsákmányolni s nem lesznek képesek a pogányok 
lelkiismeretét fölkelteni. Arra csakis az evangelium szel-
lemétől áthatot t egyház képes. Es csakis az élő lelkiis-
meretnek alapján nő föl a valódi kultura." 2) 

E missiók miatt, melyek nem csak a hit, de a va-
lódi műveltség terjesztésére nézve is annyira fontosak, 
fön kell a szent atyának^ tartania a Propaganda növel-
déit, melynek miként tudjátok, elkobozták a javait. A 
bibornokok k a r a , kik tanácsaikkal támogatják, az ő 
terhe ; továbbá az egyházi bíróságok, a kongregácziók, 
melyek az egész világon fölmerülő hittani, egyházjogi, 
szertartási kérdéseket intézik el. Azonkívül fönn kell 
tartania a nagy római basilikákat, segélyeznie az egész 
katholikus világ szegényeit. Ezek mind az ő terhét 
képezik ; s íme a pápa jótéteményekben letelt tizenki-
lencz század után — mindenéből kifosztva, szegényen 
áll előttünk. 

E rendkívüli kemény megpróbáltatások azonban 
meg nem törték a szent atyát. Rendületlenül áll mint a 
kemény szikla a tenger közepén, támaszkodva Krisztus 
Urunk örökkétartó ígéretére : „És a pokol kapui erőt 
nem vesznek raj ta ." Támaszkodik Krisztus Urunk ígé-
retére , híveinek szeretetére, ragaszkodására. A szent 
atya iránti ragaszkodás azonban nem teljes, ha azt, mi-
ként szalézi sz. Ferencz mondja, át nem hat ja a szeretet 
és pedig a jó tettekben nyilvánuló szeretet. A szent 
atya több körlevelében és intézkedésében maga is reá 
mutat az iránta való szeretetnek különféle nvilvánulási 
módjára. Ezek között legelső az ima. 

Midőn Heródes király szent Péter t börtönbe ve-
tette, azalatt, mig ő „a tömlöczben tartaték, az anya-
szentegyház szüntelen könyörög vala Istenhez ő érette." 
Sz. Péter utódjának XIII. Leo pápának helyzete hasonló 
Krisztus Urunk első földi helytartójának helyzetéhez. Amint 
tehát az első keresztények, ugy mi is szüntelen kérjük 
Istent, hogy megrövidítse a szent atya megpróbáltatá-
sának idejét, adja vissza neki és az egyháznak teljes 
szabadságát, alázza meg ellenségeit, hogy mindnyájan 
elismerjék Istent és az ő egyszülött Fiát Jézust, a kit ő 

') Die preussische Expedi t ion nach China, Japan, Siam v. I-
1860 bis 1862 I. 124. 1. 

2) J. H. A. Ebrard , Apologetik. Wissenschaft l iche Rechtfer- • 
t igung des Christenthums, zweiter Theil, Gütersloh. 187-5. 559. 1. 

3) Ap. Csel. 12. 5. 
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e világra k ü l d ö t t . T u d j á t o k , hogy sokat ér Istennél az 
igaznak állhatatos imája.2) A szentatya maga is nagy 
súlyt fektet a mi imáinkra; azért rendelte el, hogy ok-
tóber hóban a szent-olvasó mondassék a Boldogságos 
Szűz tiszteletére az egyházért ,3) azért parancsolta meg, 
hogy a pap minden csendes mise végén imát mondjon a 
néppel az egyházért. 

Az, a ki imáiban a szent atyával foglalkozik, nem 
fog azonban a puszta imával megelégedni. A szent atya 
vállaira az egyetemes egyház gondjai nehezednek. Tud-
játok kedves Hiveim, mily sok gondot okoz sokszor 
csak egy egyszerű családnak eltartása ; de hát mi ez a 
mi szentséges atyánk gondjaihoz képest, melyek az 
egész világra terjednek ? Ezt tudják az egész világ 
katholikusai, s épp azért az egész katholikus világ ver-
senyre kél szeretet-adományok gyűjtésében, hogy a szent 
atya iránti hódolatát, ragaszkodását, háláját kimutassa. 
A nemzetek nagy versenyében mi el nem maradhatunk, 
kik sokkal többel tartozunk neki. mint Európa bármely 
más népe. Csekély adományokból is nagyot lehet létre 
hozui. A szegény özvegy fillérje épp oly kedves előtte, 
mint a gazdag ember adománya. i ) De „kétszer ad, a ki 
gyorsan ad és a jólelkű adakozót szereti Isten a 5) A 
szent atya helyzete áldozatot követel tőlünk, de nekünk 
az áldozat nem nehéz, hisz az áldozat a kereszténység 
alapja, lételeme. Az Isten fia föláldozta magát értünk, 
hogy minket bűneinktől megváltson ; az Isten fiának 
földi helytartója föláldozza magát, hogy őrködjék lelkünk 
üdvössége fölöt t ; és mi viszont nem áldoznánk neki 
abból, a mit az isteni Gondviselés osztályrészünkül ju t ta tot t ? 
A római pápák, kiknek ő utódja, miután sikerült nekik egész 
Európát keresztény hitre téríteni, odáig jutottak, hogy a 
világ legszegényebb fejedelmei. Az a ki másoknak tekin-
télyét föntar t ja , az a ki szüntelenül tanítja, hogy „nin-
csen hatalmasság, hanem csak Istentől," ü) a ki ápolja 
az engedelmességet, melyet mások lerontanak, itt áll föl-
ruházva a legnagyobb méltósággal s annak terheivel, s 
miután az egyház kormányzására szükséges segédeszkö-
zöktől megfosztatott, sújtva a legnagyobb szegénységgel, 
valóban elmondhatja magáról sz. Péterrel : „Ezüstöm 
és aranyom nincsen." 7) Térjünk tehát vissza a régi ke-
resztények szokásához, a. kik ajándékaikat letették az 
apostolok lábaihoz. Imáink és szeretetadományaink le-
gyenek hálánk élénk tanujelei ; legyenek áldozataink, a 
melyeket a szent atyának aranymiséjére fölajánlunk. A 
szent atya Schiaffino bibornokhoz legújabban intézett 
levelében kijelenti, hogy kedvesek előtte a szeretet és 
fiúi ragaszkodás nyilvánulásának különféle tényei, miután 
azuk az általa viselt méltóságra vonatkoznak P s) 

Mi történt mindeddig az országban a szent atya 
aranymiséjének megünneplése tárgyában, azt az országos 

*) János, 17. 3. 
2) Sz. Jakab lev. 5. 16. 
s) Epist . Encycl. „Supremi Apostolatus11 I. Sept. 1883. 
4) Lukács .21. 3. 

Kor. 9. 7. 
e) Róm. 13. 1. 
: ) Apóst. Cselek. 3. 6. 
s) L. Circ. Dioec. Strigon. 1885. 67. 1. 

bizottság által szerkesztett, minden plébánia hivatal ré-
szére egy példányban kellő tájékozás és miheztartás vé-
gett idecsatolt jegyzőkönyvből megértitek, melynek kap-
csán elrendelem : 

1. A hódolataláirási iveket minden kerület alespe-
rese szerezze meg egyszerre a jegyzőkönyvben emiitett 
kereskedésben az egész kerület papsága részére és hala-
déktalanul ossza szét. Az aláírások gyűjtésével magok 
a lelkészi hivatalok foglalkozhatnak, de más buzgó ka-
tholikusok közreműködését is igénybe vehetik. Legczél-
szerübb lesz minden plébánia területén egy kis, 3 — 4 
tagból álló jubileumi bizottságot alakítani s nem kétel-
kedem, hogy minden -plébánia területén fognak találkozni 
oly hitbuzgó katholikus hivek, kik a szent atya iránti 
szeretetből e tisztet szívesen el fogják vállalni. A alá-
írásokkal ellátott iveket az egyes lelkészi hivatalok az 
alesperesi hivataloknak adják át s ezek egyszerre, leg-
később folyó évi október hó végéig ide terjeszszék föl. 

2. A szeretetadományok gyűjtésére a legnagvobb 
gondot forditsák a lelkészi hivatalok. Iparkodjanak oda 
hatni, hogy minden hivő járuljon tehetségéhez képest a 
szent atyának átnyújtandó adományhoz. Az országos 
jubileumi bizottság által az aláírandó összeg minimuma 
öt krbau állapíttatott meg ; oly csekélység, mely a leg-
szegényebbnek sem fog terhére esni s mégis tömeges 
adakozások esetére, nagy eredményeket lehet elérni. Az 
1. pontban emiitett jubileumi helyi bizottság ez adomá-
nyok gyűjtésével is foglalkozhatik. A begyült pénz-
adományokat minden plébánia hivatal a kerületi ales-
peres urnák adja át, utóbbiak pedig azokat legkésőbb 
folyó évi október hó végéig és pedig egyszerre küldjék 
be az egyházmegyei hivatalhoz. Egyszerre mondom azért, 
hogy az egyházmegyei hivatalnak amugyis számos teen-
dői, a külön-különküldés által ok nélkül ne szaporit-
tassanak. 

3. 0 szentségének aranymiséje alkalmából a vati-
káni palotában jubileumi kiállítás is fog rendeztetni. A 
kiállítási térségben „Hungaria" név alatt külön hely 
lett Magyarország számára kijelölve. A kiállítandó tár-
gyakat a katholikusok kegyelete ő szentségének fogja 
fölajánlani, a ki azokat szegény templomok és hittéritők 
között fogja szétosztani. Illő tehát, hogy a magyar ka-
tholikusok e kiállításon is legyenek képviselve. A kiállí-
tandó tárgyak különfélék lehetnek ugyan, de óhajtandó 
mégis, hogy leginkább olyanok küldessenek, melyek az 
isteni tiszteletnél és a szent szertartások elvégzésénél 
használhatók, úgymint : misemondó ruhák, misekönyvek, 
keresztek, kelyhek, gyertyatartók stb. A kik ennélfogva 
ilyenekkel akarnák magukat a vatikáni kiállításon kép-
viseltetni, az ily tárgyakat legkésőbb folyó évi október 
hó l - ig hozzám küldjék be, hogy azoknak elszállításáról 
még idejekorán lehessen gondoskodni. Megjegyzem azon-
ban, hogy a szent liturgiához tartozó tárgyaknak, ugy 
az anyag, mint a készítés módjára nézve a rubrikáknak 
meg kell felelniök. 

4. Elrendelem, hogy az ünnepélyt megelőző napon, 
vagyis folyó évi deczember 30-án este hat órától hétig 
az összes harangok meghúzassanak. 

5. Elrendelem továbbá, hogy másnap, vagyis de-
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czember 31-én a főegyházmegye összes plébániai, szer-
zetesi s egyéb templomaiban, a melyekben rendes isteni 
tisztelet szokott végeztetni, ünnepélyes Te Deummal 
egybekötött szentmise tartassék és a pápáért való ima 
vétessék. 

6. Yégíil meghagyom, hogv a hivő nép jelen kör-
levelem és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv nyomán az 
ünnepélyre nézve a szószékről előzetesen kitanittassék 
és a több példányban idecsatolt körlevél a hivek közt 
szétosztassék. 

„A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja és az Isten 
szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen mindnyája-
tokkal. Amen." 

Kelt Esztergomban, 1887. junius hó 18-án. 
János s. k. 

bib., érsek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 12. Történeti emlékezeti okáért — 

közöljük a hozzánk beküldött „Pozsonyvidéki Lapoké-
ból annak a vezérczikknek egy részét, mely a püspöki 
kinevezések ügyében támadt lapirodalmi vita tárgyával 
foglalkozik. T. olvasó-közönségünk tudni fog Ítéletet mon-
dani mindenütt, a hol a beküldött lap exposéja az igaz-
ság mérlegén az aequilibriumot elveszti. Egynémely része 
e nyilatkozatnak valóságos curiosum számba is mehet. 
Az apostoli felségi jogokat azonban, s Magyarország 
prímásainak szokás szentesitette jogát a püspöki székek 
betöltésének befolyásolására czikkiró jól fogta fel. A 
bécsi nuntiaturai intézményt, mint az apostoli szentszék 
képviseletét, n a g j becsben és tiszteletben kell tartanunk. 
Az a leczkéztető hang tehát, melylyel az idéztük lap él, 
nincs helyén, annál kevésbbé pedig, mert hiszen diploma-
cziailag még nincs odáig megérve a dolog, hogy a bécsi 
nuntiusnak Magyarországot illetőleg a külügyminiszté-
riummal nem szabad közlekednie. 

Mi ebben az ügyben a-tól z-ig apróra ismerjük a 
quid juris ? és a quid facti ? részleteit ; de ezúttal csak 
kettőt jegyezünk meg: 1. ha a magyar kormány többet 
ad a Magyarország bíboros hgprimásával való előzékeny 
viszonyra a püspöki kinevezéseknél is, mint az állam-
omnipotenczia viszketegségeire : akkor meg lehet győ-
ződve, hogy a kiilügyministerium utján nem fog kelleni 
a pápai államtitkársággal monitumokat váltania: 2. 
püspöki kinevezéseknél vagy áthelyezéseknél háttérbe 
keli szoritani az anyagi érdekeket s mindenkinek a maga 
jogkörében kell maradnia. A kinek semmi köze a püspöki 
kinevezésekhez vagy áthelyezésekhez, sem de jure sem 
de facto, mert sem érdekelve sem felszólítva, hogy vé-
leményt mondjon, nincs, — az ne avatkozzék belé. Ha 
igaz az, hogy sok szakács elsózza a levest: akkor el-
képzelhetjük, mennyive sósnak kell lennie a levesnek, 
ha az illetékes szakácsokhoz még egy csomó éretlen 
szakácsinas, sőt még nem is szakács mesterember csatlakozik 
azzal az igénynyel, hogy ők jobban tudják megsózni a 
levest, mint az illetékes szakácsok. Igy lett elsózva, ko-
ránsem a legutóbbi kassa-váczi áthelyezés, hanem még 

») II. Kor. 18. 13. 

Ipolyi áthelyezésének ügye óta — egész a „Pozsony-
vidéki Lapok" czikkéig a püspök-kinevezés ügye a dis-
cussio egész hosszában. 

No de halljuk már a „Pozsonyvidéki Lapok" hoz-
zászólását: 

„A püspöki áthelyezések kérdését, u. m., a „Pesti 
Napló" vetette fel. Az irta a ki azt a nagyhangú mon-
dást, hogy : Pápa ő szentségének bécsi nunczinsa Kálnoky 
külügyminiszter által reá üzentetett a magyar kormányra: 
„hogy stb. stb." 

Az ezen tisztán róm. katholikus egyházjogi kérdés 
államjogi oldalának fejtegetésében bicskáját benntörve 
hozzá kezdett, valamikor, anno domini Kemény, döntő 
súlylyal birt hirlap, a kérdés taglalása közben elfelejtette 
érdemleges részében fogni föl a kérdést, s annak egy-
csapással véget vetve, pápa ő szentsége bécsi nuncziusát 
figyelmeztetni arra, hogy a közös külügyi kormánynak 
a Róma és a magyar királyi felség jogara alatti terület kö-
zötti kérdésekhez Kálnoky gróf ő excjának és a bécsi nuntius 
ő emjának (?) semmi köze nincs ! — Ha tehát Rómának a 
magyar kath. népegyetemet érdeklőleg szava van, meny-
nyiben szorosan egyházi dolgokról van szó, akkor Esz-
tergomba, ha pedig apostoli felségjogokról van szó, ak-
kor ős Budavárba, az Uri-utczába, a vallás- és közoktatási 
magyar királyi miniszter palotájába méltóztassék fáradni 
a nunczius ur ő eminencziájának. Mert a „Pesti N a p i -
nak tudnia kell, és ha nem tudja, meg kell tanulnia, 
hogy a magyar katholikus népegyetem az esztergomi érsek 
mint hgprimás egyházi, és a m. kir. vallás és közoktatás-
ügyi katholikus miniszter, mint világi egyházfők vezetése 
alatt áll, és ahhoz, mint autonom egyházhoz, se a többi 
felekezetnek, se a többi kormányzati ágak minisztereinek 
köze nincsen, s igy az egész Ausztriát és egész Magyar-
országot képviselő külügyminiszternek is csak akkor van, 
ha arra a magyar királyi apostoli felségtől, a magyar 
katholikusok minisztere (!) avagy herczegprimása utján 
nyilt fölhatalmazással megkerestetik. — Mert a „Pesti 
Napló"-nak tudni ke l l : hogy a magyar királynak ner,t 
mint uralkodónak, hanem mint apostoli felségnek vannak 
olyatén különleges felségjogai (ez helyes), aminők más 
róm. kath. uralkodónak nincsenek, s aminő jogai a ma-
gyar királyon kiviil csak egy nem róm. katholikus ural-
kodónak vannak még (!!!), az orosz czárnak, aki az orosz 
állam területén az államot fenntartó főfelekezet felett szintén 
gyakorol apostoli jogot. (? ?) 2) — Tehát a bécsi nuntius ő 
excellentiája Ausztriát érdeklőleg üzengethet Kálnoky gróf 
külügyminiszter utján ; de Budapestre már csak Buda-
váron vagy Esztergomon át ért jük meg, hogy nekünk 
szólt szava." Alájegyezve-. „A. D.a 

Paks, jul. 6. Hálás beszámolás. — 
Eötisztelendö szerkesztő ur ! 

Kinek van miből adnia adhat ; de nem minden, 
ki adhat vagy ad, érti az adás mesterségét, egyedül 
nemesebb lelkek titka levén kiknek, mikor és mikép 
kell adni, — mondja Aszalay. E nemesebb érzelemtől 

') Ez utóbbi t , — kul tusminis ter a lak jában világi egyházfőt, 
seru a depositum fidei, sem a kánonjog nem ismerik. 

2) No, ilyet már csakngyan nem ismer a világ. A szerk. 
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áthatva nyújtottak bőkezű adományokat jeles főpap-
jaink s több világi urak is, midőn Pakson a dunai sze-
rencsétlenség következtében a hátramaradt árvák és 
özvegyek keserű könnyeit fölszáritani törekedtek, — 
nevezetesen : ő eminenciája dr Haynald Lajos biboros 
érsek ur 1000 f r ; dr Dulánszky Nándor nméltósága ki-
váló bőkezűséggel 500 fr ; továbbá Lichtensteiger F. 
méltósága 50 frt , Girk Alajos kanonok ur 100 forintot. 

Adakoztak még : Hanny Gábor apát 10 frt, Szemes 
János 10 frt , Schveitzer kanonok 5 frt, Bun Gusztáv 
200 frt, „Pesti Napló" t. szerkeszkesztősége 100 frt, Kothny 
Rudolf 50 frt , N. N. 50 fr t és végül Somogyi György 
urak 50 frt. 

Tehát igenis áll az , miszerint főpapjaink ada-
koztak, — minden hirlapi mystificatio daczára; és ime a 
tettek mezején adjuk meg a hason gondolkodásuaknak a 
választ. Különben szánandó izlés az, mely a rut aestheti-
kájához, Voltaire kevésbé megtisztelő axiomájához, „csak 
folyton feszült viszony az igazsággal — csak hazudni" 
— szegődik. De ne foglalkozzunk ezekkel, hisz hasztalan, 
mert idiosyncrasiát érveléssel meggyőzni nem lehet. 

Forduljunk inkább nemesszivü adakozóinkhoz ! Szé-
pen mondja sz. Ágoston : „a gazdagok bősége a szegények 
öröksége" s ha már a közel kétszáz üdvözült tiszta 
lélek nem is szorul a földi adakozásokra ; mert testük 
elmerült a Duna rideg hullámaiba, — ámbár hisszük 
és reméljük, hogy lelkük eltemettetett az isteni irgalom 
végtelen tengerébe ; — hisz Jézus legszentebb szivéhez 
vonzódtak, hol oly édesen pihen meg a nyugtalan sziv : 
akkor annál inkább hálás szivvel fogadják a hátrahagyott 
árvák és özvegyek nyomasztó Ínségük és fájdalmaikban 
a könyöradományok enyliitő cseppjeit ! St. I. 

I R O D A L O M . 
Uj jelenség az egyház szónoklat terén. A „Havi 

SZÓnok" czimü egyházszónoklati folyóirat első (juliusi) 
füzete megjelent és szerkesztőségünkhez beküldetett. 

Méltányos elismeréssel adózunk a ,,HavÍ SZÓnok" 
szerzője és szerkesztőjének. A szentbeszédek, melyek a 
julius havi vasárnapokra és két külön alkalomra vannak 
megírva, dicséretére válnak szerzőjöknek. Különösen a 
felvett tárgy következetes előadása, a bizonyítékok találós 
volta és ereje, az előadás könnyűsége, világossága s az 
irálynak dagályosság nélküli ékessége, népszerű alkal-
mazása, nem különben a minden szentbeszédeken végig 
vonuló emelkedettség és szónoki erő — ezek azok a 
főtulajdonok, melyek Ribényi Antal uj vállalatát ajánlják. 

Miként a vállalat előzetes hirdetéséből tudomásul 
vettük, a „Havi SZÓnok"-ban előforduló szentbeszédek 
vázlatok után, tehát önállóan, úgyszólván eredetileg van-
nak kidolgozva, s igy a „Havi szónok"-ban tulajdonké-
pen eredeti szentbeszédeket kapunk, melyekben az lep 
meg legkellemesebben, hogy egytől-egyig mindnyája üd-
vösen alkalmazható ugy alanyilag mint tárgyilag, mert 
sem a szónokot, sem a hallgatókat ki nem fárasztják, 

hanem amannak, könnyüségöknél és logikai össze-
fügésöknél fogva ugy szólván játéktárgyát képezik, 
emezeknek pedig a tárgy beható megvilágítása, érdekes 
megvitatása, az irály csinossága s kivált a mai kor er-
kölcseinek erélyes bonczolgatása következtében valódi 
élvezetet nyújtanak. 

Ily körülmények között a ,Havi szónok"-ot a leg-
melegebben ajánlhatjuk a szónok uraknak, s tekintve, 
hogy a folyóirat előfizetési dija aránylag oly csekély 
(félévre 1 fr t 50 kr. vagy megfelelő számú intentió,) 
hisszük, hogy a szerző fáradozása bőven fog jutalmaz-
tatni. 

Az előfizetési pénzek Kispestre Ribényi Antal lel-
kész ur nevére küldendők. 

VEGYESEK. 
*** Föm. Simor JánOS bibornok, hgpriinás rész-

vétirata a veszprémi káptalanhoz igy szól: — »Mély 
megilletődéssel értesültem a ftdő székesegyházi kápta-
lannak távirati sürgönyéből s utóbb folyó évi junius 
hó 29-én kelt hivatalos jelentéséből, azon nagy vesz-
teségről, mely a ftdő káptalant s a veszprémi egyház-
megyét szeretett főpásztora és püspök atyjának elhuny-
tával érte. — ^szintén osztozom az árván maradt egy-
házmegye fájdalmában és buzgón kérem Istent, hogy 
az árvaság idejét megrövidítve, gyászoló hi veit mihama-
rabb szive szerint való főpásztorral megáldja. Kelt Esz-
tergomban, 1887. évi julius hó 1-én. Hgprimás Simor 
János. 

— A paksi megrendítő szerencsétlenség emlékére, a 
buzgó hivek adakozásra hivatnak fel Jézus legszentebb 
Szive impozáns szobrának beszerzésére, — mely szobor 
a paksi r. k. templomban állíttatik fel, — s mely szo-
borban azok nevei lesznek megörökítve, illetőleg egy 
táblára feljegyezve, — kik a kalocsai búcsúra menendők 
a Dunában lelték sírjukat. Adakozásokat elfogad a plé-
bánia hivatal Pakson. 

— Newman bibornok, a szent Collegium Nestora, 
őszszel egy uj kötetet ad ki saját életére vonatkozó em-
lékirataiból. 

f A szent István királyról nevezett ferenezrendiek 
marosvásárhelyi székházának tagjai bánatos szivvel jelen-
tik szeretett rendtársuknak nt. Bálint László Mózes fe-
renezrendi áldozár, házfőnök és elemi iskola-igazgatónak 
f. hó 10-én déli fél 12 órakor, életének 46-ik, szerzetesi 
életének 23-ik, áldozárságának 17-ik évében, hosszas 
gyöngélkedés, egy heti súlyosabb szenvedés és a halotti 
szentségek ájtatos fölvétele után tüdőgümőkórban történt 
gyászos elhunytát. A boldogultnak földi maradványai 
f. hó 12 én d. u. 4 órakor fognak a helybeli ferenez-
rendiek temploma alatti sírboltba örök nyugalomra he-
lyeztetni, — az engesztelő szent miseáldozat pedig f. 
hó 13-án d. e. 10 órakor fog a ferenezrendiek templo-
mában a Mindenhatónak bemutattatni. Nap tűnik nap 
után ; a mi él, eltávozik egykor : Jő egy nap neked is, 
mely örök útra hivand. Marosvásárhelyt, 1887. julius 10. 

Szerkesztőségi telefon. 
Vácz. Ngs Sp. J. apát-kanonok urnák : Megtörtént. — Baja. 

Ft. cist, rendh. : Kérünk ezután direkt megrendelést. Könyvárusi 
perczenteket a Religio soha sem engedett. Ez fölösleges költség reánk 
nézve. — Többfelé. A tanügyi férfiak zarándoklatát illetőleg, szün-
idő jővén közbe, a jövő isk. év elején jön az illetékes bizottságtól 
nyilatkozat. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A szentírás költészetéről. 
I r t a : Csicsáky Imre. 

II. 
A szentírási költészet fő jellemvonásai. 

Ami a zsidókat illeti, ugy látszik, hogy ök 
a drámai s az époszi elemet nem ismerték és 
szünet nélkül csak a lyrával foglalkoztak, a mely, 
mint mondottuk, lényege a fejlődő költészetnek.1) 
Ah ! de mily széditő magasságban állanak ők e 
tekintetben ! „Megjegyzendő, mondja Treneuil,2) 
hogy az Isten választott népének költészete e kor-
ban sem foglal magában holmi hazugságokat; 
nem találunk ugyan ott rohamos előhaladást, 
de sülyedést sem, mely a művészet s profán 
tudomány különböző korszakának jellemző sa-
játsága. Mert valamint kezdetben, ugy pályája 
végén is csak remekmüveket alkotott. Mint az 
ég leánya, első szárnycsapásaival már a tökéle-
tesség magasságára emelkedett s ez az, ami szár-
mazásának isteniségét s küldetésének fontosságát 
mutatja. 

Minthogy a zsidók költészete nemcsak pél-
dányképeket szolgáltatott a keresztény nemzetek 
költészetének, hanem ezekre nézve az ihlett-
ség bő forrásává is lett, ugy hiszszük, kedves 
dolgot cselekszünk, ha a szent iratok költői 
jellemét s szépségeit egy kissé bonczkés alá 
veszsziik.3) 

*) Laprade, Francziaország hírneves költője szerint: 
„la poésie lyrique est l'essence intime de toute poësie." 

2) „Discours sur l'élégie héroïque." 
) A zsidó költészet szépségére vonatkozólag Schwarz 

„Brevier der Welt l i teratur" cz. müvében oda nyilatkozik, 
hogy oly változatos, oly ragyogó az, mint az üvegfesté-
szet színezete a góth templomokon. íme szavai: „Die 

A zsidó irodalomnak legfényesebb oldala a 
költészet; méltán versenyezhet bármily nemzet 
történetével ; sőt Herder nyilatkozata magasra 
emeli minden nép ilynemű költészete fölé, és nem 
alaptalanul. E költészet alatt azonban csak a 
lyrai ( T £ 0 költészet értendő, mert az époszi 
és drámai elemnek csak árnyéka is alig talál-
ható a bibliában; állandóan müveive pedig éppen 
nem fordul elő. Hogy pedig csak a lyrai téren 
volt gazdag a forrás, melyből a költészet hul 
lámái buzogtak, annak a távol mult homályába 
nyúló okai vannak. Sem az éposz, sem a dráma 
a zsidóknál ki nem fejlődhetett; nem mintha 
nem lett volna valamely Dávid-korabeli költő-
nek tárgya egy nemzeti éposz megalkotására, 
hiszen ott van Mózes csodaművével, a szabadi-
tással. Oly alak ő a múltban, ki mellett eltör-
pülnek Virgil s Tasso húsból s vérből alkotott 
hősei. A zsidók monotheismusa, kizárta az em-
bernél felsőbb hatalmakat, melyek pedig annyira 
szükségesek az époszi költészetben. Mégis elévül-
hetlenek maradnak a jó s rosz fogalmának harcza 
körül kifejlett eszmék, mint a bölcseség és erény 
örök forrásai, az erkölcsi tanitás kimerithetlen 
kincstára annál is inkább, mert bennök a szi-
gorú igazság a költészet melegével vanenyhitve; 
a zsoltárok tudós s tudatlan, gyermek s agg előtt 
egyaránt érthetők. V. ö. Petofy- Társaság lapja. 
1877. 19. s 20. sz. 

Lowth, Fleury, Laharpe, Chateaubriand, a 
német Herder tudományos könyveket irtak ösz-
sze e tárgyról, azért mi is őket választjuk ut-

Farben ihrer Bilderpracht ätzen sich gleichsam der Phan-
tasie ein und glühen darin lange fort wie die brennenden 
Tinten der Glasmalerei in unseren gothisehen Domen." 
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mutatóinkul oly tárgy ismertetésében, mely ugy 
szólván kimerithetlen 

A zsidók költészetének minden egyes részé-
ben fel-felcsillámlanak teljes szépségökben és va-
lódiságukban az isteni tulajdonok : a bölcseség, a 
végtelenség, az egység, a mindenhatóság stb. „Az 
Isten egysége, mondja Herder,1) határozottan ki 
van fejezve a teremtés első mozzanatában. Ez 
az, aminek a zsidó költészet emelkedettségét, 
valódiságát, egyszerűségét s hitigazságainak ész-
szerüségét köszönheti, mely hitigazságok a világ-
ban mind megannyi fénylő vezércsillagokká levé-
nek. Lehetetlen elősorolni mindazon előnyöket, 
a melyeknek rendeltetése, hogy az erkölcs értel-
mi kincstárát az Isten fogalmával gazdagitsák. 
Ezen eszme volt az, mely lerombolta az előíté-
leteket, a bálványozást, a bűnt s mindazon ször-
nyűségeket, melyek a sokistenség fogalma sze-
rint mintegy jogosultságot nyertek; ezen eszme 
mutat arra, hogy a létező dolgok egy közös 
czélért vannak; ezen eszme ismerteti meg ve-
lüuk az egy bölcseség, szeretet s végtelen jóság-
nak természetes jogosultságát; ez buzdit orra, 
hogy figyeljük meg az öszhangzatot a változa-
tosságban, a rendet a látszólagos rendetlenség-
ben, a világosságot a homályban. 

És amint az egy Teremtő létezéséről való 
meggyőződés a világból az egységes mindent 
alkotta — xóő îog; az emberi érzelem is, ugyan-
ezen Teremtőről való meggyőződésnek visszatük-
rözése, egységgé lett s alávetette magát az ő 
bölcsesége, rendje-, szépségéről való általános 
tanoknak. A költészet, mely leginkább járult 
hozzá ezen útmutatáshoz, erre igen hasznos volt 
s a zsidó költészetnél éppen ezen eset áll. Ez 
volt a legrégibb ismert gát a bálványimádás 
ellen, ugyanez árasztotta ki először fénysugarait, 
ebben nyilvánult a teremtésben létező rend és 
egységnek első eszméje, ellentétben az uralkodó 
chaoszszal, az ég és föld közt létező párhuzam 
által. Szétválasztani, osztályozni kellett a lénye-
ket; és ezen szétválasztás annál könnyebb, iga-
zabb, szebb és elterjedettebb volt, minél inkább 
számithatott arra, hogy örökké tartó alakot vesz, 
amely álláspontokat csakugyan el is érte a zsidó 
költészetben, melyet már e szempontból is bát-
ran nevezhetünk a föld és ez ég költészetének. 
A teremtés legrégibb előállítását, a teremtés 

l) Herder, „Geist der hebräischen Poesie" cz. mü-
vében. 

egyes napjainak megfelelő munkálatok felosztá-
sát, ugy látszik, e párhuzamnak követelményei 
szerént hajtották végre. E párhuzamot folyto-
nosan ott találjuk az egyes hymnusokban, me-
lyek a teremtés ecsetelésével foglalkoznak, ott 
van az az egyes zsoltárokban, melyek felhívják 
a természetet arra, hogy dicsérje az Urat ; ott 
van a Mózes s a próféták ünnepélyes fölszóla-
lásaiban; a párhuzam végre azon sas-tekintet, 
melylyel egyszerre áttekinthető a költészet s a 
nyelv öszhangzata.-

Előadván a zsidó költészet nagyszerűségét, 
mely valóban méltó Istenhez, akit magasztal s 
akinek ihletése folytán származott, Herder1) a 
szentírást az északi népek szent könyveivel ha-
sonlítja össze s figyelmeztet arra, hogy a zsidó 
költészet, alapul birván az igazságot, mily pontok-
ban múlja felül az összes mythologiákat, melyek 
holmi mesék- s e z ész torz-szülötteire támasz-
kodván, egy csöppnyi hasznot sem hajtanak az 
emberi társadalomnak. 

„Ugyan micsoda hasznot huzhatunk, kérdezi, 
a mythologiákból, melyek semmi tanulságosat 
sem foglalnak magukban? Mily hasznot merít-
hetek én az éjszakiak (Skandinávia) Eddá-jából, 
mely az égről ugy beszél, mint valamely, a csa-
tában elesett óriásnak koponyájáról, mely a 
földet az óriás csontjainak tartja, mely a folyó-
kat s forrásokat a belőle kifolyó vér óriási tö-
megéből eredezteti ? A költészet feladata az 
igazat egyesíteni a széppel s mindkettőbe bizo-
nyos közös érdekérzet által életet önteni; mert 
csak ezen egyetlen föltétel alatt lesz egyszerre 
a sziv és az ész költészetévé." 

De czélszerü lesz már néhány példával be-
bizonyítani, hogy a zsidó költészet valóban meg-
érdemelte dicséretünket s hogy nem tuloztunk. 

Job,2) a kit oroszlánrész illet meg ezen 
költészet terén s ki osztakozik Mózessel a dicső-
ségben mint a legrégibb költő, ki egész napjain-
kig fenmaradt, szenvedéseinek sokasága közt ily 
megragadóan szólal fel: „Néztem-e a napot mi-
kor fénylett s a szépen járó holdat, és titkon 
örült-e szivem, és kezemet számmal csókoltam-e? 
Ami igen nagy gonoszság s a fölséges Istennek 
megtagadása." Ki nem látná, mily iszonynyal töl-
tik el Idumea szent öregét a bálványimádás 

x) Herder, i. m. 
2) Job, XXXI. fej. 24—28. v. (A szentírási idézetek 

Tárkányi után vétettek ; a zsoltároknál Kálmán fordítá-
sát használom.) 
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szentségtörő szertartásai s mennyivel többre be-
esüli az igaz Isten tiszteletében gyökeredző bi-
zalmat! Valóban, mig a szomszéd népek érzéki 
tárgyak előtt borultak térdre s ezekre pazarol-
tak minden tiszteletet: a zsidó nemzet a legre-
mekebb teremtményeket is Isten alázatos szol-
gáinak, Jehovah követeinek vallotta. Az ember 
tehát nem tűnik fel máskép a világ szinpadán, 
mint tökéletesen függő állapotban, mérhetlen 
gonoszsága érzelmeivel, melyek szüntelen arra 
sürgetik, hogy emelje föl szemeit az ég Alkotó-
jához, mint élete s szerencséje egyedüli forrá-
sához. 

• 
Olvassuk csak el e pontra vonatkozólag Jób-

nak fölséges szavait: „A hatalom és rettenés 
nála vagyon, ki egyességet szerez magasaiban. 
Vájjon van-e száma seregeinek? és kire nem 
kel fel az ő világossága ? Megigazulhat-e az 
ember Istenhez hasonlitva, vagy látszhatik-e tisz-
tának, ki asszonytól született? íme! a hold sem 
fénylik, a csillagok sem tiszták az ő szine előtt ; 
mennyivel kevésbbé az ember, ki rothadás és 
az ember fia, ki féreg?" . . . 

Figyeljük csak meg Mózes'2) fölsóhajtását: 
Téríts meg Istenünk, tekints miránk 
Erők Ura ! mutasd meg orezád, 
Ji,s üdvözül megtérve szolgád. 
Dicső ! meddig veted meg hő imánk, 
Könyhullatás lesz-e kenyérünk, 
Ital gyanánt könvt mérsz-e nékünk ? 
Erők Ura fordulj felénk már, 
Megtérve ránk az üdv, a bék vár. 

„Egyedül a zsidó költészet volt képes, mondja 
Herder idézett müvében, szétválaszthatatlan kap-
csot képezni az ember és Isten, mint az emberi-
nem atyja között; a többi költészet mind csak 
olyan képletes viszonyt állitott fel az istenekkel, 
a szellemekkel s a képzelt árnyakkal azon Lény-
hez, ki a zsidó költészet alaphangja, tárgya s 
legfőbb czélja lőn." Majd ismét igy folytatja: 
„Elévülhetlenek maradnak a jó és rossz fogalom 
harcza körül kifejlett eszmék, mint a bölcseség 
és erény örök forrásai, az erkölcsi tanítás kime-
rítheti en kincstára, annál is inkább, mert bennök 
a szigorú igazság a költészet melegével van eny-
hítve; a zsoltárok tudós s tudatlan, gyermek s 
agg előtt egyaránt érthetők." 

(Folytat juk.) 

]) Jób, XXV. fej. 2 - 6 . v. 
z) LXXIX zsoltár, 2 — 6. v., — melyet közönsége-

sen neki tulajdonítanak. 

A művészet és az erkölcsiség. 
ZDr P i s z t e r I m . r é t ő l . 

B evezetés. 
A mult év végső napjaiban részesültem abban a 

szerencsében, hogy a „Religio" t. olvasói előtt, egy con-
cret eset alkalmából, a művészet és az erkölcsiségnek 
viszonyáról egy igénytelen tanulmányban véleményt 
koczkáztathattam s ugy tetszik, a t. olvasók között 
többen találkoztak, kik az ott elfoglalt, s röviden kifej-
tett álláspontomat helyeselték. 

Azonban, — quot capita, tot sensus, — más és 
pedig tekintélyes oldalról, nem sokára azután, hogy ta-
nulmányom külön lenyomatban is megjelent, kinyilvání-
tották, miszei'int a „t. író (már mint én . .) curiosus 
álláspontja és a moralitás valódi érdekei között kevés a 
a solidaritás " 2) Ezen époly gyengéd mint a mily szel-
lemes megjegyzés arra szolgált, hogy a tanulmányom-
ról szóló kritikára adott rövidke válaszomat a n. érd. 
közönség szives figyelmébe ajánlja. Még a kritika is 
figyelmére méltatta azt, és pedig egy igen tekintélyes 
író és kritikus személyében.a) 

Legyen szabad ezen kritikának főbb pontjait a le-
hető legrövidebben jeleznem. — Kifogás alá esett első 
sorban az, hogy „kizárólag a szigorú erkölcsi szempon-
tot tar tot tam irányadónak," és hogy ezt az erkölcsi 
szempontot is „kicsinyes elbirálásban" részesitettem. A 
mennyiben pedig a „széptanban és műtörténelemben ke-
restem támpontokat", annyiban ítéletem, — „a leggyörtr-
gédebb kifejezést használva is, — elfogult, korlátolt és 
igazságtalan mert a tényeket vagy nem ismerem, vagy 
félremagyarázni igyekszem. — Továbbá „az egyoldalúság 
igen nagy foka szükséges ahhoz," hogy nézetemet a „szent-
írás kiszakított mondataival is támogatni" törekszem; mi-
kor „a mübarát előtt az egészen közönyös, mit mond nem-
szépnek a szentírás." — A „legjobb idők alkotásain 
láthat ja az ember a meztelen testnek legnagyobb cultu-
sát," s az „ujabb franczia, olasz, spanyol képírók szintén 
a meztelen test ábrázolásával aratták és arat ják ma is 
legszebb sikereiket;" s mindezek folytán az én állitásom, 
mely a művészetek virágzása- és hanyatlásának kor-
szakaira vonatkozik, „épenséggel nem felel meg a való-
ságnak." — Hogy a meztelen műremekek a szemlélőt 
carnalis élvezetre még csak gondolni se engedjék, ahhoz 
— mint kritikusom állítja — csakis az szükséges, hogy 
a szemlélő az „aesthetikai productio tárgyát annak elő-
terjesztési, ábrázolási módjától meg tudja különböztetni." 
Egyébként „tagadhatatlan, hogy az ujabb művészek, 
különösen a francziák, több szabadságot engednek meg 
magoknak a meztelen test ábrázolásában ; ezeknél az 
érzéki elem előtérbe tolakodását" a kritika elitéli s a 
mellett constatálja, „hogy a valódi erkölcsi momentum 
igen is álapföltétele minden művészetnek. Ezt azonban 
a képzőművészeteknél a ruhában keresni annyi, mint 
nevetségessé tenni magát az alapigazságot." 

') Religio 1$86. II. félév. 49. 50. 51. 52. sz. „Festmény a 
törvényszék előtt." 

2) L. „Nemzet." Melléklet márcz. 10. számhoz. 
s) L. Nemzet, márcz. 4. Reggeli kiad. Táreza. 
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Az orvosok beszélnek egy igen veszedelmes svm-
ptomáról, a mit anaesthesiának neveznek. Az életnek ki-
alvása, az életerőnek visszavonulása ez azon helyről, a 
hol arra a gyógyulás érdekében kiválóan szükség volna ; 
midőn t. i. a beteg már a legérzékenyebb érintésre sem 
ad fájdalom-kiáltásban jelt a bomlás és a reprodukáló 
erő közt folyó küzdelemről. Vannak tehát esetek, mikor 
a fájdalmas feljajdulás is igen örvendetes jel, t. i. a 
veszni nem akaró életnek jele, a még alkotó életerőnek 
szava. ^ 

És ha a legkisebb érintésre is igen erős a fel jajdu-
lás, ez plane az életért való küzdelemnek biztos jele. 

Nem analógiája ez annak, a mi az erkölcsi testü-
leten, az emberek társadalmi életében szintén meg 
szokott történi? Es egy seb érintését követő hangos 
följajdulás nem biztositék-e arra nézve, hogy a lélek 
még küzd, hogy egy jobb iránt való lelkesedésre még 
nem egészen képtelen, s bár szenvedésteljes küzdelmek 
árán, de mégis el fog jutni az igazság, az erkölcsi-
ség tiszta egészséges állapotának birtokába ? — S ha 
azután az orvos pokol-kővel is éget, hogy az egészséges 
vért a beteg testrészre vonzza, és annak a veszedelmes 
anaesthesiának bekövetkezését vagy lassitsa, vagy meg-
akadályozza : nem tesznek-e hasonló szolgálatot azok is, 
kik a társadalmi élet fönntartó erőit egy pontra irányít-
ják, a hol t. i. a betegségnek, bomlásnak, föloszlásnak 
nyomai mutatkoznak ? 

Ezért jónak gondoltam, a már egyszer alkalmazásba 
vett pokol-követ másodszor is, és pedig erőteljesebben 
alkalmazni. S ez oknál szükséges lesz azon themába, 
melylyel a „Festmény a törvényszék előtt" foglalkozott, 
jobban elmélyedni, azt több oldalról kutatásunk tárgyává 
tenni, különösen pedig a művészetek, történetét gondosan 
kikérdezni : melyik oldalon van az igazság ? 

Egyébként nem a jelzett kritika az, mely az egye-
düli, vagy talán csak a kiválóbb alkalmat is szolgáltatta 
volna ezen ujabb tanulmány megírására. Már előbb, mint 
sem az megjelent, foglalkoztunk vele azon ünnepélyes 
enunciatiók alkalmából, melyeket az ország egyik legki-
válóbb férfia tett a Kisfaludy-társaság 40-ik közgyűlésén, 
megnyitó beszédében. E nevezetes beszéd egyrészről a 
leghatározottabb hangon tesz óvást minden iramoralitás 
ellen, a melyet a művészet, különösen a költészet el-
követhet, más részről pedig bizonyos souverenitást köve-
tel a művészetnek, azon nevezetessé vált axiómában : 
Vart pour Vart, a művészet önmagának czélja.x) 

Távolról sem akar tehát ezen tanulmány az előbbi 
tanulmányról szóló kritikának egyszerű ellenkritikája lenni, 
hanem az aesthetika alapeszméiből és a művészetek törté-
netéből akarja a művészet és az erkölcsiség viszonyát meg-
világítani, és pedig oly módon, hogy némi psychologiai 
igazságok alapján (I. Fejezet) a legfontosabb u. n. 
aesthetikai fogalmakat fogja kifejteni, és pedig két 
irányban, negativ és positiv irányban, a szerint, a mint 
az eredmények a józan philosophiával ellenkeznek, vagy 
összeférnek (2. és 3. fejezet); s ez alatt a művészetnek 
és az erkölcsiségnek viszonyát elég alkalmunk leend 

£ beszédet a napilapok közölték. L. Nemzet. 1887: febr. 8. 
reggeli kiadás. Tárcza. 

szemlélni, minthogy az aesthetikai és a morális eszmék 
folytonos szembeállítása együtt jár ezen imént jelzett 
kutatásunkkal. — Az ily módon nyert fogalmak föl-
használásával néhány elvi-jelentőségü megjegyzést te-
szünk a szép-müvészetekre nézve, s miután ezekből meg-
tudjuk, hogy mely részre kell a művészetek történetének 
a sanctiót megadnia, rövid, characteristicus vonásokban 
vázolni fogjuk a művészetek történetének nevezetesebb 
koiszakait. Ugyanitt fogjuk a meztelen művészetet is 
lehetőleg minden oldalról, az azt támogató összes ér-
vek figyelemre méltatásával, megvitatás tárgyává tenni 
(4. Fejezet.). Azután átmegyünk az emiitett axiómának : 
„a művészet önmagának czélja," megvizsgálására: váljon 

az ugy, a mint hangzik minden körülírás, minden korlátozás, 
minden megkülönböztetés nélkül odavetve, elfogadható-e ? 
s ilyen általános alakban nem teszi-e illusoriussá a leg-
ünnepélyesebb óvástételt is bármely, a művészetben el-
követhető erkölcstelenséggel szemben ? (5. Fejezet.) Egy 
kis „befejezésben14 végre az összes eredményeket összefog-
laljuk, és azt a mi a művészetek érdekében különösen 
szivünkön fekszik, röviden elmondjuk. — Ez lesz tehát 
eszme-menete a jelen tanulmánynak. 

Csak még egy pár megjegyzést. •— Itt-ott az esz-
mék rugékonysága kényszeríteni fog minket egy kis 
digressióra, t. i. a művészet és a vallás közötti viszony 
érintésére. Azt hiszem azonban, hogy azok előtt, kik a 
gondolkodás alaptörvényei folytán kényszerítve erezik 
magukat mindennek és igy az erkölcsiségnek is biztos 
alapot keresni vagy egyszerűen föltételezni, ezen digressio 
a tanulmányban nem fog mint egy idegen, erőszakosan 
bevonszolt elem föltűnni. 

Megjegyzem továbbá, hogy különös, majdnem ki-
zárólagos figyelemmel csakis a képző-művészetekre, s 
ezek közül az építészet mellőzésével, a szobrászat és 
festészetre leszünk. Ezen korlátok alkalmazásának indo-
kolása részben az alkalomban keresendő, a melyből a 
tanulmány Íratott, részben pedig abban, hogy legkivá-
lóbban ezen művészetek azok, a melyek, a mint az er-
kölcsiséget legkönnyebben és legveszedelmesebb kiha-
tással sérthetik, ugy a művészet és az erkölcsiség 
viszonyának megvitatásánál is leginkább érdemelnek 
figyelmet. 

Végre távol áll tőlem a gondolat, hogy egészen 
önálló kutatónak akarjak föltűnni. A szempont és a 
csoportosítás u j ; az eszmék oly régiek, a mily régi maga 
az igazság ; egyébként pedig ugyanezek alaposabban és 
részletesebben földolgozva találhatók Jungmann Aesthe-
tikájában, a mely müvet leginkább használtam ezen ta-
nulmányom megírásánál. — S legyen szabad e helyt kissé 
a subiectivismusnak hódolnom, mikor ezen tanulmányom-
mal a hála-, kegyelet és szeretetnek azon adóját akarom 
leróni, melylyel mint egykori tanítvány a jelen század 
egyik legmélyebb gondolkozójának s legszebb lelkű tu-
dósa- és tanárának, Jungmann Józsefnek emléke iránt 
tartozom.x) (Folytatjuk.) 

Meghalt 1885. nov. 26. — Koporsojára a szt. Lukács-
gilde (művészek szövetkezete) ez egyszerű de jelentőségteljes föl-
i ra tú koszorút t e t t e : „Dem christlichen Aesthetiker." 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul . 15. A Sz.-István-Társulat tudo-

mányos és irodalmi osztályának megalakulása. — Meg-
áldatva ő szentségétől, megerősítve Magyarország bi-
bornok-herczegprimása ő eminencziájától, buzdittatva és 
fellelkesítve dr Steiner F . praelatus-alelnök ur ő mlga 
remek és programmszerü elnöki megnyitó beszédje által, 
végre megalakult a Szt.-István-Társulat kebelében a 
tudom, és irodalmi osztály. Maga ez a tény örömet és 
lelkesedést kelt. Annyi évnek várakozásai, annyi hónap-
nak előkészítő munkálatai, annyi nemes szívnek reményei 
után most a kezdeten állunk. Szép és biztató egy kez-
det! Leteszszük az Optimismus rózsaszínű szemüvegét 
és a realitás világosságánál nézzük meg a dolgokat. 

Nem sok a mi történt, sőt vannak, kiknek nagyon 
kevésnek is látszik és mi sem mondjuk, hogy nincs 
igazuk, ha számba vesszük, hogy mit vártak. Ugy dologi, 
mint személyi szempontból lehet több kívánalmat is han-
goztatni, azt, ugy látszik, a Szt.-István-Társulat illetékes 
körei legjobban érzik. A kezdeten nem állhatunk ott, 
hová csak hosszú és kitartó munka után ju tha tunk . Oda 
pedig — az annyira óhaj tot t és hangoztatott tökély 
magaslatára — kezdet nélkül soha fel nem vergődünk. 
A kezdet megvan ; mi lesz ezen kezdetből, az az osz-
tály tagjaitól fog első sorban függni. Az egészséges fej-
lődés, a józan haladás minden kelléke meg van adva. 
A czél magasztos, az egyesülés létrejött , a Magasságbeli 
áldása nem hiányzik — csak egy van, mit óhajtani, 
remélni lehet, sőt kell, de a mi csak a jövőben fog be-
bizonyulni, — az osztály tagjainak ügybuzgósága és 
tevékenysége. 

Eddig számtalaszor azt hallottuk, hogy scopae dis 
solutae vagyunk. Most megalakult ama hatalmas, élet-
képes jegeczedési pont, mely körül idővel csoportosulhat-
nak mindazok, kik Isten szent egyháza szellemében és 
védelmében tollúkat diadalmasan érvényesitik. Az egye-
sülés sokat, de nem mindent jelent. Az egyesülés, 
melyre szükségünk van és mely nélkül czélt nem érünk, 
az erők egyesülése, a tevékenység egyesülése. Ily egye-
sülés pedig kettő nélkül nem gondolható. Először az 
kell, hogy bátran szint val l junk: egyháziak épp ugy, 
mint világiak. Dr Steiner F. praelatus ő mlga. prog-
rammja e tekintetben] a központ. Szebbet és szebben 
nem lehet elmondani, mi a kath. irónak kötelessége, mi 
az i rány- és vezérelve, mi a főtörekvése, mint ezt dr 
Steiner F. praelatus ur ő mlga elmondotta. 

Nincs forróbb óhajunk, mint hogy minden katho-
likus iró ezt a magasztos felfogású, csontig-velőig katho-
likus és magyar programmbeszédet nem csak olvassa, de 
felette ugy elmélkedjék, mint ezt a gyémánt-erős elvek, 
színarany igazságok oly nagyon megérdemlik. Haec 
meditare, in his esto, ezt kiáltanók esdve-könyörögve 
minden lelkes kath. írónknak. Es ha egyházi íróinknak 
épülésére és buzdítására szolgáland ezen remek elnöki 
szózat, kétszerte hangoztatjuk ezt világi kath. iróink 
számára, kik fájdalom — olykor jó és helyes elvek 
mellett — nincsenek mindig abban a tárborban, hol az 
egyház zászlója leng és Péter utódjának bölcs szava 

győzelemre vezeti a hősöket. Igen, bátor, nyílt színvallás 
az első ! Történjék mentől előbb, mentől teljesebben a 
discretio spirituum. Legyenek pro vagy contra, de állást 
foglaljanak már egyszer. Becsületesebb a harcz, frissebb 
az élet, lelkesebb a tevékenység, ha nyílt sisakkal egy-
mással szemben áll a két tábor. Úgyis hiába tagadnók : 
Kain és Abel óta két táborra oszlik a világ. Minden 
elsimítás csak a jó elem gyengítésére és a gonosz elem 
előnyére szolgál. Legyen világosság! Valljunk szint! Ala-
punk a kinyilatkoztatás, vezérünk a világ tévmentes ta-
nítója, zászlónk a hit, törvényünk a szeretet, fegyverünk 
az igazság ! 

Es ha így nyíltan és az egész világ előtt egy és 
ugyanazon táborba szállottunk, akkor lássunk a munká-
hoz. Se kislelkűség, se önkicsinylés ne hátráltassa lépé-
seinket. Vannak jeles, kitűnő erőink a tiszteletreméltó 
öreg gárdában épp ugy, mint a törekvő fiatal nemze-
dékben. Egyeseknek elégtelenségét az egyesülés ereje 
kárpótol ja . Csak nem kellene csüggedni. A kik velünk 
azt akarják elhitetni, hogy a koryphaeusok nem a ke-
reszt árnyékában állanak, azok csak önbizalmunkat akar-
ják csökkenteni, vagy törekvő embereinket az ellentá-
borba kergetni. Nem akarunk neveket említeni, nézzen o ' 

mindegyik körül a világban és szives lesz azt mondani, 
hogy igazunk van. 

Az ész, a tehetség, a szorgalom, a lángész monopoliu-
mát nem ismerjük. S bár nem tagadjuk azt el másoktól — 
jóllehet nem vagyunk hajlandók ezt oly nagy dimensioban 
elismerni, mint ezt a clique reklám-csinálása hajlandó fel-
tüntetni — a magunk számára is reklamálunk annyit, mennyi 
minket joggal illet. S ha kitűnő embereink egyrészt folyton 
tanulmányozva és haladva a kor szinvonalán megma-
radni iparkodni fognak, másrészt állandó és folytonos 
tanulmányaik eredményeit oly vonzóan és kellemesen 
fogják érvényesíteni, mint ezt másoknál és másutt ész-
leljük, akkor nem messze lesz az idő, hogy lehetetlenség 
lesz minket ignorálni és jeleseinket semmibe sem venni. 
Igen, becsületes, kitartó munka által emelkedni fog a 
tud. és irod. osztály tekintélyben és becsülésben. Azzá 
lesz, mivé azt tagjainak munkálkodása fogja fejleszteni. 

S ha most, mikor ezen a téren egy szebb jövőnek 
minden előfeltétele meg van adva, az nem fog hiányozni, 
mi nélkül mi sem sikerülhet : a becsületes, kitartó munka, 
akkor nem sokára eljövend az idő, mikor a legnemesebb 
ambitió tárgyát fogja képezni kath. irodalmi férfiú szá-
mára, hogy tagja lehessen a Szt.-István-Társulat tud. és 
irodalmi osztályának. 

Ugy legyen! ? 

Veszprém. Hivatalos intézkedések a főpásztor el-
hunyta alkalmából. — 

A veszprémi egyházmegye t. papságának üdvöt 
az Urban! 

Dr Kovács Zsigmond, megyés püspökünknek, ő 
cs. és ap. kir. felsége v. b. t. tanácsosának, a felséges 
magyar királyné kanczellárjának, az l. oszt. vaskorona-
rend lovagjának, bekebelezett hittudornak f. évi junius 
hó 28-án, délutáni fél 6 órakor, élte 67-ik, áldozársága 
43-ik, püspöksége 19-ik, veszprémi püspöksége 10-ik 
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évében tüdővész következtében történt elhunytával vesz-
prémi egyházmegyénk főpásztor nélkül maradván, ne-
hogy a megyei ügyek kezelése és a kormányzat fennaka-
dást szenvedjen, egyházi törvényeken alapuló jogunknál 
fogva a halálozás utáni 4-ik napon, azaz f. hó 2-án 
összegyűlvén, káptalani helyettesül általános szavazat-
többséggel méltóságos és főtisztelendő Pribék István 
lorymai felszentelt püspök, székesegyházi olvasó-kanonok 
és koppáni prépost urat megválasztottuk. 

Miről az egyházmegye t. papságát ezennel hivata-
losan értesitjük. 

Veszprém, 1887. évi julius hó 3-án. 
A veszprémi káptalan. 

Krisztusban kedves Testvéreim! 
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Kovács Zsigmond, 

egyházmegyénk felejthetetlen főpásztora, ki tiz éven ke-
resztül a szent Evangélium szellemében ezen egyházme-
gyét annyi szeretet-, odaadás- és szelídséggel párosult 
bölcs belátással kormányozta, hosszú, de a legnagyobb 
keresztényi türelemmel s önmegadással elviselt betegség 
s a haldoklók szentségének apostoli buzgóságu áj tatos 
fölvétele után f". évi junius hó 28-án délután fél 6 óra-
kor, élete 67-ik évében átköltözött a boldog örökkévaló-
ságba. A nagy veszteség fölött érzett fájdalommal szivünk-
ben elmondhatjuk mi is, Krisztusban kedves Testvéreim : 
„íme leesett a mi fejünk koronája ; ránk nehezült az Urnák 
keze, árvák lettünk atya nélkül." — Árvák lettünk atya nél-
kül ; mert ime „megtörtek a szemek, melyek évek hosszú 
során át virasztottak lelki üdvünk felett, kihullott a főpap 
kezéből a pásztorbot, melyet oly atyai kegyességgel hor-
dozott," megszűnt dobogni a szeretetben kiapadhatatlan 
atyai sziv, mely tiz évvel ezelőtt beköszöntő beszédje 
alkalmával a boldogult főpásztor ékesszóló ajkaira ezen 
feledhetetlen szavakat sugallta : -Látom körülöttem sze-
retett hiveimet, nyáját az Urnák, mely az ő vérével van 
megjelelve, az örök életre megváltva; mely éhezi és 
szomjazza az igazságot, mely vezérletemre bizatott s 
melyért, ha kell, életemet, véremet is feláldozni tartozom. 
— Vajha áldozat lehessek Krisztusban kedves r o k o -
naimért !" — Ez a nagy, ez a lángoló ker. szeretet, 
melylyel a boldog emlékű főpásztor ezen egyházmegye 
minden hive iránt mindenkor viseltetett, amint legdrá-
gább, legféltettebb kincsünk volt a boldogult főpásztor 
életében, ez lesz elhunyta után, meg vagyok róla győ-
ződve, legszentebb örökségünk, szivünk mélyén kegye-
lettel ápolt emlékünk! Az örök világosság fényesked-
jék neki ! 

Az igy elárvult egyházmegyénk kormányzására az 
egyházi törvények értelmében a ft . káptalan által f. hó 
2-án tartott káptalani ülésben káptalani helyettessé meg-
választatván, én a bennem helyezett megtisztelő bizalom 
előtt meghajolva, 12 év után, újólag átveszem az egy-
házmegye ideiglenes kormányzását. 

Az egyházmegye t. papsága részéről előbbi két évi 
ideiglenes kormányzásom alatt tapasztalt s előttem örökre 
feledhetetlen buzgalom és odaadás, melylyel engemet 
nehéz tisztemben akkor az egyházmegye összes papsága 
osztatlanul támogatni szives volt, azon reményre jogosit 
fel, hogy az egyházmegye t. papsága ma is szent hiva-

tásának megfelelő szeretettel, készséggel, a hivatalos 
teendőkben való pontossággal, az egyházi fegyelem szi-
gorú megtartásával ismét meg fogja nekem könnyíteni 
elvállalt nehéz feladatom teljesítését. 

Mindenek előtt viszonzásául azon nagy szeretetnek, 
melylyel boldog emlékű főpásztorunk irántunk minden-
kor viseltetett, siessünk leróni a holdogult főpap iránt 
hálás kegyeletünk adóját. 

Miért is ezennel elrendelem, hogy Istenben boldo-
gult, feledhetetlen emlékű Főpásztorunk lelke nyugal-
máért a szokásos két szentmise-áldozaton kívül a ha-
lála után 30-dik napon, vagyis a f. julius hó 28-án az 
egyházmegye minden plébánia templomában ünnepélyes 
Requiem tartassék Liberával s erről a hivek eleve a 
szószékről értesíttessenek. Továbbá az egyházmegye gyá-
szának külső jeléül a püspöki szék betöltéséig a hiva-
talos levelek fekete pecséttel zárassanak le. 

Végül könyörögjünk a legfőbb pásztorhoz, az 
árvák, a szomorodottak Atyjához, a vigasztalás örök 
forrásához, hogy elárvult egyházmegyénknek adjon mi-
előbb Urunk Jézus Krisztus szive szerint való főpásztort. 

E végből a trienti szent zsinat és a S. Rit. Congr. 
határozatai értelmében ezennel elrendelem, hogy az egy-
házmegye valamennyi plébánia- és a szerzetes-házak mellett 
levő templomaiban a legméltóságosabb oltári-szentség 
kitétele mellett f. julius 31-én ünnepélyes szentmise mu-
tattassék be, „de Spiritu Sancto," mise után pedig a 
miséző áldozár a „pro eligendo Pontifiee" miséből vett s 
ezen alkalomhoz megváltoztatott imádságot s három 
Miatyánkot és 3 Üdvözlégy Máriát imádkozzék el a 
hivő néppel. — Továbbá az egyházmegye minden világi 
és szerzetes áldozó-papja ünnep és köznapokon, ugy az 
ünnpélyes, mint a csendes szentmisében a rendes imád-
ságokhoz fűzze hozzá kellő változtatással a „pro eligendo 
Pontifiee" mise imádságait (Collecta) mindaddig, mig az 
u j főpásztor kinevezése tudomására jő. 

Veszprémben, 1887. julius hó 3-án. 
Pribék István, püspöki-helyettes. 

Szabadka. Felhívás Szabadka katholikusaihoz a 
pápai jubileum alkalmából : 

0 szentsége XIII. LEO pápának félszázados ál-
dozári jubileuma megünneplése végett a magyarországi 
központi bizottság megkeresése folytán Szabadkán is 
alakult bizottság, melynek egyházi elnöke Mamuzsich 
Mátyás, világi elnöke: dr Guln György, jegyzői Kulun-
csich Pál és dr Békeffy Gyula, pénztárnoka pedig 
Váli Antal. 

E bizottság tudomására hozza a n. é. katholikus 
hívőknek, hogy a hódolati aláírások befogadására s a 
péterfillérek gyűjtésére szolgáló ivek egyegy példánya 
a helvb. Nemzeti Kasinó, Polgári Olvasókör, Népkör és 
Pucka-Kasinóban van elhelyezve, amely helyeken, va-
lamint a helyb. plébániákon f. évi szeptember hó végéig 
a hódolati aláirások, a péterfillérek pedig f. évi novem-
ber hó végéig fölvétetnek. 

Tekintettel arra, hogy a pápa Krisztusnak helytar-
tarjója s igy a kereszténységnek atyja, a hivőknek leg-
kedvezőbb alkalmuk nyilott irányában fiúi hódolatukat 
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most nyilvánítani ; tekintettel, hogy a pápa jelenleg oly 
nyomasztó helyzetben van, hogy könyöradományokat 
fogad el s hogy igy tetszés szerinti adománynyal a 
keresztény irgalmasságot gyakorolhatni ; tekintettel to-
vábbá arra, hogy a római szentszék hazánk irányában 
annak megalapitásától kezdve máig tanács, pénz- és had-
segélylyel a legjobb akaratot tanusitá annyira, hogy tör-
vényhozóink a törvénykönyvben is elismerést adtak en-
nek s azon óhajukat fejezték ki, vajha ezt bármikor is 
meghálálhatnák : ennélfogva a hivők hazafiúi köteles-
séget rovnak le. Ezért reményli a bizottság, hogy vá-
rosunk katholikus hivői a város nagyságának megfele-
lőleg fognak igyekezni ez alkalommal is hódolatukat 
leróni és pénzadományaikat ő szentsége lábai elé helyezni. 

Szabadkán, 1887. julius 4-én. 
Dr Békeffy Gyula, Mamuzsich Mátyás, 

jegyző. elnök. 

Trier. A németországi katholiknsok XXXIV. nagy-
gyűlésének programmja megjelent és szétküldetett. A nagy-
gyűlést az idén, tudvalevőleg, Trierben fogják megtar-
tani. Epp most állitják fel itt az ideiglenes diszcsarnokot. 
A nagygyűlés f. é. augusztus 28-tól szeptember l - i g 
fog ülésezni a következő munkarenddel : 

Vasárnap, augusztus 28-án : 7 és fél órakor este a 
megérkezett vendégek üdvözlése a trieri kath. polgár-
egylet kerthelyiségében felépítendő diszcsarnokban. 

Hétfőn, augusztus 29-én, reggel 8 órakor : ünnepi 
nagymise a dómban a Szentlélek segélyül hívására. — 
10 órakor: Zárt közgyűlés a diszcsarnokban. — D. u. 
fél 4 órakor : a választmány és bizottságok ülései a 
kath. polgáregylet megjelölt helyiségeiben. — Este 6 
órakor : Nyilvános közgyűlés a diszcsarnokban. 

Kedden, augusztus 30-án, reggel 8 órakor : ünnepi 
gyászmise az eddig tar tot t nagygyűlésekben résztvett s 
időközben elhalt tagok lelki üdveért, a mi Asszonyunkról 
nevezett templomban. — 9 órakor : A bizottságok ülései 
a fentnevezett helyiségekben. — 11 órakor : Zárt köz-
ülés a diszcsarnokban. D. u. fél 3 ó rakor : Kirándulás 
a városhoz közel fekvő hegyre, gyönyörű kilátással a 
városra és környékre; ugyanot t hangverseny. — Este 
6 órakor: Nyilvános közülés a diszcsarnokban. 

Szerdán, augusztus 31-én, reggel 7 órakor : ünne-
pélyes zarándoklat Mátyás apostol sírjához a róla neve-
zett külváros templomában ; sz. mise a pápa szándékára 
hitszónoklattal. — 9 és fél ó rakor : a bizottságok ülései 
a fentnevezett helyiségekben. — 11 órakor : zárt köz-
ülés a diszcsarnokban. — D. u. fél 4 órakor : a bizott-
ságok ülései a fenti helyiségekben. — Este 6 órakor : 
nyilvános közülés a diszcsarnokban. — Este 7 órakor : 
a Porta Nigra kivilágítása. 

Csütörtökön, szeptember 1-én, reggel fél 8 órakor: 
csendes misék a Bonifácz-egylet szándékára a dómban, a 
Mi Asszonyunkról czimzett egyházban és a jézustársasá-
giak templomában. — 8 órakor: zárt közgyűlés a diszcsar-
nokban, — 11 órakor: nyilvános közgyűlés ugyanott. — 
D. u. 3 órakor : Közebéd, utána hangverseny a kath. 
polgár-egylet kerthelyiségében és kivilágítás. 

A nagygyűléssel kapcsolatosan kereszt mütárlat 

is rendeztetik, mely augusztus 24-től szept. 7-ig lesz 
nyitva. — A nagygyűlés alatt külön napilap fog meg-
jelenni, 4000 példányban. Mérsékelt áru vasútjegyek 
nincsenek, de az utazók figyelmeztetnek a különösen 
jutányos kombinált körutazási jegyekre. A viszszavételi 
fegy 7.50 márka. Bővebb tudósításokat készséggel ad 
dr. Ecker szemináriumi tanár Trierben. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
= A pécs i kath. l egényegy le t egyleti házát, me-

lyet bold. Jónás József kanonok 8000 ír tért vett, kibő-
vítik. A káptalan tagjai 1300 frtot, Troli Ferecz pápai 
praelatus ur 3000 fr tot adományoztak a ház átalakítá-
sára. Az átalakított épületben oly nagy termet készíte-
nek, melyhez fogható alig lesz Pécsett. A pécsi legény-
egylet ez őszön tar t ja 25 éves jubileumát. 

I R O D A L O M . 
Âbbé Lémann müve a zsidó kérdésről 

Egy volt izraelita, a convertita Lémann J . abbé való-
ban figyelemre méltó könyvet adott ki a zsidó kérdésről. 
Czime : L'entrée des israelites dans la société française 
et les états chrétiens, d'après des document nouveaux 
par l 'abbé Joseph Lémann. 5-e édition. Paris, Lecoffre 
1887. Ara 7 franc 50 centime. A mü a lyoni érsek, 
Caverot bibornok jóváhagyását viseli homlokán. 

A könyv tárgya és a mód, melylyel az ki van fejtve, 
a komoly emberek érdeklődését el nem tévesztheti. Az 
nem zagyvaléka az adomáknak a napi izlés szerint, az 
inkább történelmi elmélkedés. Ismeretlen vagy feledés-
be ment adatokat hoz föl nagy számban a szerző és a 
magas röptű szellem s keresztény szeretet az író főjel-
lemvonásai. 

A tudós s buzgó abbé a zsidók emanczipácziójával 
kezdi meg müvét ; ismeretlen okmányokat közöl erre 
nézve, kimutatja XVI. Lajos franczia király magatartását, 
valamint a mult század kettős áramlatát, mely a zsidók 
fölszabadításához vezetett, a melyet más kezdett meg és 
más fejezett be, denaturálizálván azt. Szerző szerint az 
emanczipaczió magában véve nem volt hiba, de hibás 
volt a mód, melylyel foganatosíttatott . Hogy az jó le-
gyen, kellett volna részlegesnek s progresszívnek lennie, 
mint azt XVI. Lajos kormánya tervezte. De brusque volt 
s teljes, innen támadt a veszély ; végre lett haitva a 
keresztény társadalom kebelében, ennek anyja, az egyház 
nélkül s innen származott hátránya a keresztény nem-
zetek számára. „Ha értelmesen foganatosittatik az eman-
czipaczió, kevesebb aranyborju-imádót s több Makka-
beust vezetett volna a franczia társadalomba." 

Valóban, az egyház magatartása a zsidók irányában 
a mult századokban, és a haladás, melyet befolyása az 
erkölcsölr szeliditésére nézve mindenütt szült, az ő köz-
benjárásában biztosítékot szolgáltattak volna az izrae-
liták szelídségére és a keresztény társadalom biztonságára 
nézve. Szerző ez eszmének kifejtésére s beigazolására 
egész fejezetet szentel; ez világítja meg a könyv to-
vábbi fejtegetéseit és a kérdést, melyet tárgyal. 

Az első fejezet, melyben szerző ecseteli a keresz-
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ténység által a pogány társadalomban előidézett átala-
kulást, valamint a módot, melylyel az erkölcsök szeli-
ditése által az emberi méltóság és szabadság helyreál-
lításán munkálkodott , ez a fejezet a történelem s bölcse-
let remek összeállitása. Az egyház emez apologája a 
zsidó kérdésre vonatkozólag igen meggyőző. Szerző végig 
vezeti az olvasót a különböző korszakokon és k imuta t ja 
a folytonos s fokozatos, növekvő és magasztos kifejlését 
az apostolok idejében a földbe vetett magnak. E korsza-
kok fokozatos eredményei a következők: 

Az emberi méltóság elismerése. 
A kötelezettség vele szelíden bánni, inkább az ész 

szavával fordulni lelkéhez, mintsem erőszakkal a testéhez. 
A viszályok alávetése a jóság megál lapí tot t sza-

bályai alá. 
A biinbánó vezeklés helyettesíti a borzalmas bör-

tönöket. 
Es végül a szelídség és méltányosság ezernyi ár-

nyalatai az emberek érintkezésében s viszonyaiban, me-
lyek azon mértékben ju to t tak érvényre , amint a keresz-
ténység kingyenli tet te a különbözeteket és uralkodott a 
szenvedélyek fölött . 

Amit az egyház te t t s akart mindnyájukért , azt 
tet te s akar ta a zsidókért is. A kettős szabály, melyet 
i rányukban követet t , abban állt, hogy teljes szelídséggel 
j á r t el a személyek iránt , és hogy megszorí tot ta a sza-
badságot beférkőzni a keresztény társadalomba. A zsi-
dók nem akarván annak elemei lenni, annak segédjei 
lesznek. A szeretetteljes eljárás és az elővigyázat e két 
szabályát illetőleg szerző a részletekig hat és bemuta t ja az 
egyház ez eljárásának üdvös következményeit a keresztény 
társadalomra s magukra a zsidókra nézve is. Lémann 
abbé, a convertita zsidó igy kiált f ö l : „Oh drága ka tho-
lika egyház, mily szelíd és jóságos voltál te a zsidók 
i ránt . Köszönet érte ! Nem muta that tad magadat any-
juknak ; — el sem fogadtak volna annak. — Legalább 
irgalmas nővérnek mutat tad magadat i r á n t u k ! " 

Szerző mellesleg bebizonyítja, hogy a pápák s 
püspökök roszalták s t i l tották a keresztes hadjára tok 
idején támadt kegyetlenségeket, és utal ar ra , hogy ők 
nem birták megakadályozni, hogy a XI., XII . és XII I . szá-
zadban az emberi szenvedélyek ne nyilvánuljanak a 
legszentebb dolgokban, és hogy őket nem lehet felelőssé 
tenni azért, hogy az emberek saját századuk fiai ma-
radnak. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— A szent-Ferencz-rend marianus ta r tománva leg-

közelebb lefolyt gyűlésében tar tományi főnökké ft . Dosz-
tal Gaudenczius bpesti házfőnököt választotta meg, kinek 
a budapest - IV. kerületi rendház főnökségében utód-
jává a rend bizalma ft. Bán Sándor atyát tette, ki mint 
káplán 19 év óta működik a főváros IX. kerületében 
s mint a szerzetesi szerénység, kötelességtudás és fá radha-
tatlan buzgólkodás egyik kiváló alakja széleskörű tiszteletet 
és szeretetet szerzett magának. Mind a két jeles férf iúnak 
igen sokak nevében szívből mondunk ad multos annost . 

— Német-Üröghön a pécsi egyházmegyében szép 
primiczia-ünnepet ültek. A primiczians Máté József u j -
misés, a manuductor Kóbor J a k a b helybeli plébános ur 
vala. Az alkalmi szentbeszédet dr Rézbányái József pá-
pai kamarás ur mondotta. 

— Jellemző. A Rózsa Kálmán és neje, ezelőtt Bu-
csánszky-féle könyvkiadó czégnél ez évben több tót 
imakönyv kelt el Amer ikába küldve, mint i t thon. Leg-
újabban Pi t sburgba 2000 példány ment át az Óceánon. 
Az amerikai nép szigorú vallásosságának hatásáról ki-
vándorlott magyar honfi társainkra már volt alkalmunk 
nyilatkozni. Most a tót a jkuakra gyakorol t hatásra adtuk 
meg a bizonyítékot. J ó lesz azt itt^ Magyarországban 
gyakran ismételni, hogy az Egyesül t -Államokban az oly 
embert , a ki nem imádkozik, nem ta r t j ák megbízhatónak. 

-— Protestáns atyánkfiai igen élelmesek nemcsak 
nálunk, de az egész világon. Pé ldáu l : Németországban 
alakítottak egy protestáns szövetséget. Neve „Protes-
tantischer Bund." Ez a szövetség legújabban két i rány-
ban indított meg igen hatalmas actiót, és pedig : 1. 
„egyházi tudósításokkal lá t ja el Németország összes napi-
lapjait ," azaz hetenkint ingyen 750 német napilapnak 
küld protestáns egyházi informácziót, illetőleg vezérczikket 
„gegen römische Überg r i f f e " ! ; 2. röpiratokkal árasztja 
el egész Németországot . (Meinz J.) 

f Pe l lérden. Gyászhang. Boldogok, kik az Urban 
halnak meg. (Szent János ti tk. lát. knyvnk. XIV. 
13.) A németi-i egyházi kerület áldozárai, és a pel-
lérdi plébánia összes bivei mélyen megszomorodott sziv-
vel jelentik, tisztelve szeretett áldozártársuk, s buzgó 
lelkipásztoruk Hujmann Ferencz-nek folyó hó 11-én, élet-
kora 70-ík évében, példás türelemmel viselt hosszú szen-
vedés után, az Isten szent akaratábai teljes megnyugvás-
sal tör tén t csendes kimultát , miután az egyház kegysze-
reivel betegsége alatt is többször áj tatosan részesült. 
A jobblé t re szenderült, 1865-től fogva Pellérden pász-
torkodván, semmi fáradságot nem ismert, hogy szeretett 
hiveit részint maga, részint hitküldérek buzdításával is, 
az üdvösség u t ján vezérelve intse, oktassa, tanítsa, segítse, 
vigasztalja, pártfogolja , támogassa. Még állani fognak a 
pellérdi Istenháza falai, hirdetni fogják az ő nevét : 
mert minden ami ott látható, az ő fáradhatat lan buzdi-
tása s munkásságának, az ő kiapadhatat lan hozzájárulása 
s áldozatainak édes gyümölcse. Még holta után is díszes 
Jézus szive oltáráról gondoskodott , amely oltár vég-
rendelkezése folytán fog felállíttatni. Bármely oldalról 
köszöntsünk be Pellérd községébe, legelőször Jézus 
keresztjével ta lá lkozunk; e plébánia területén 13 kőke-
reszt hirdeti élő hitét az isteni Üdvözítő iránti lángoló 
szeretetének s buzgalmának. Az egyházi rend példány-
szerű t ag ja s áldozára lévén, minden feltűnést s kitünte-
tést gondosan kerülve, csak az Isten dicsőségét s hívei-
nek lelki javát szomjúhozta s kereste ; szóval, példával 
épülésére lévén paptársainak, híveinek s mindenkinek. 
Lelkiüdveért a szent mise-áldozatok, az egyház szelle-
mében, halála utáni harmadik, hetedik s harminczadik 
napjain is fognak megtartatni , melyekre szeretett hívei 
különösen figyelmeztetnek. Hül t tetemei templombucsun, 
szent Margit napján, julius 13-án, délután 4 órakor a 
pellérdi templomban fognak beszenteltetni és onnan a 
közsirketben örök nyugalomra elhelyeztetni. Pellérden, 
1887. iulius hó 11-én. Az örök világosság fényeskedjék 
néki ! L'dv lelkének, áldás emlékének ! 

Jelentés. A szerkesztő néhány napra elutazván, távolléte 
a lat t a szerkesztéssel járó felelősséget dr Való Simon közp. papn. 
tanfelügyelő ur volt szíves átvállalni. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Előfizetési dij : 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., József-körut 
)0., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A szentírás költészetéről. — A művészet és az erkölcsiség. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : A kath. alapok s alapítványok. — L o n d o n : Manning bibornok a munka méltóságáról s jogáról. — Irodalom: Abbé 

Lémann müve a zsidó kérdésről. — Vegyesek. 

A szentírás költészetéről. 
I r t a : Csicsáky Imre. 

(Folytatás). 

Mily gyermekded kedvesség beszél a prófé-
ták előadásaiból ! Külső jólétök semmi elragadót 
Dem foglal magában; a legutolsó is köztük ugy 
kiált fel, bogy rövid az élet s telve van nyo-
morúsággal ! Életök szünet nélkül való bolyon-
gásból állott s a nyugalom ugy látszék, nem az 
ő számukra rendeltetett e földön ; a családi sze-
rencsétlenség eg}7re-másra háborgatta őket. — 
Ah! de Isten mindenütt mellettök volt, angyalai 
folytonosan kisérék őket s jelenlétökkel mintegy 
megszentelék a földet, melyre léptek; sátraik 
voltak azok, amelyek alatt őrizgették a kezdet-
leges világ kincseit, a tiszta erkölcsöket, az 
Istenben való hitet, a sziv egyszerűségét s a 
lemondást. Már e szempontból is megérdemli 
a zsidó költészet, hogy iránta az utókor teljes 
elismerését s üdvkivánatait fejezze ki" . . . — 
„E költészet szerént, folytatja Herder, a nap és 
a hold az ég királya s királynője ; az Isten szol-
gái, a világ uralkodói ; a lég egy galamb, mely 
fészke fölött szétterjesztvén szárnyait, fiacskáit 
felüdíti. Maga az Isten pedig a nagy minden-
ségnek Alkotója, művész, ki teljes megelégedéssel 
tekint müvére s azt megáldja; és ezen Isten 
atyja az embereknek, az emberek pedig az 0 
képviselői e földön. A rideg deista, meglehet, 
tulhajtottnak találja e költészetet, de el kell 
ösmernie, hogy nagyon megfelelő az emberi 
gyarlóságnak. 

Mert ha a teremtés Isten nélkül egy örö-
kös chaos : oly Isten nélkül, ki tehetségeink 

szinvonalán nem áll, sohasem lehetett volna a 
barátság, a családiasság, a bizalom és a benső-
ség kölcsönös viszonyát érvényre emelni azon 
Lénynyel szemben, ki előttünk egészen isme-
retlen. íme ebben rejlik az ok, hogy ezen Lény, 
végtelen jóságában s örökkévaló származásában, 
róla való gondolatainkat a mi értelmünk föl-
fogásához szabta." . . . — „Sajátsága e költészet-
nek, mondja továbbá Herder, hogy mindent Je-
hovah által töltet be ; még legvakmerőbb kép-
zeletének előállitását is Jehováhra irányozza. 
A mennydörgés az 0 szava s a szent költők ér-
tik e szózatot; ruházata a világosság, melyet 
önmagára vesz mint valamely bő köpenyt és ő 
kiterjeszti azt a sötétség fölé, hogy fölragyog-
tassa a hajnalt; sátora, palotája, temploma, vára 
maga az ég; az egész természet az 0 szolgá-
latára szentelt élő lények megszámithatatlan 
légiója. Az egész teremtés mintegy életet kap 
az angyalok által. Minden egyes tárgy az 0 hir-
detője, követe" . . . És még tovább igy folytatja : 
„Nincs az Istenben az a tulajdonság, az a tö-
kéletesség , melyről a zsoltárok nem szólná-
nak, vagy pedig a próféták az ő egyszerű, de 
magvas kifejezéseik által. És ezen fölséges ki-
fejezések legnagyobb része magának Jehováh-
nak nevéből folyik ki, aki valóban alapja min-
den természeti theologiának . . . . Ezen Isten-
nek főfő bölcsessége, mindent magába foglaló 
hatalma^ mely által mindenütt jelen van, min-
dent lát, mindent tud; atyai szorgossága s min-
den egyes teremtménye felett való őrködése, — 
mindez előfordul a zsoltárokban s a prófétákban 
ecsetelve oly érdekfeszítően, hogy az ember 
szinte látja lelkének legtitkosabb bensejét leple-
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zetlenül azon Isten előtt, ki előtt nincs mit 
rejtenie. A tiszta istenséget (deismust) ugy szól-
ván lehetetlen az ó-szövetség nyelvezeténél na-
gyobb erőteljességgel, nagyobb tökélvlyel kife-
jezni : 0, ki teremte a szemet, valljon nem lát-e ? 
0, ki teremte a fület, valljon nem hall-e? Esz-
telenek, ugyan mikor lesztek már okosakká ?" 

Olvasván a szent könyvekben előforduló oly-
féle mozzanatokat, hol az Isten részint közleke-
dik népével a próféták s a főbbek által, majd 
meg mint gondozó vagy vezető viseli magát, 
majd ismét kézzel fogható bizonyságot ad örök-
kétartó atyai gondosságáról: az embernek ok-
vetlenül azon gondolatra kell jönnie, hogy a 
zsidó népet arra szemelte ki a Gondviselés, hogy 
az Istenségnek antropomorphisztikus ideák utján 
legyen képviselője. Mózes és a többi próféták 
azonban számtalan helyen, határozottan tiltakoz-
nak e balvélemény ellen. Mózes gyakorta is-
métli magvas kifejezéseiben, hogy senki sem 
látja, sem vissza nem adhatja az Isten képét. 
Ez a nagy igazság megegyezik Jób könyvének vi-
lágos tanuságtételével, ki az Istent „Megfoghat-
lan" névvel illeti. Az is ösmeretes mindenki 
előtt, hogy az izraelitáknál szigorúan meg volt 
tiltva az Istent anyagi formák alatt jelképezni 
s épp azon körülmény, hogy templomaikban a 
bálványoknak se hire se hamva nem volt, adott 
arra okot az idegen nemzeteknek, hogy a zsidó-
kat istentelenségről vádolják. — A legkésőbbi 
kor prófétái is jelképesen irták le az Istennek 
megjelenését. 

„Minél inkább közeledünk az idők elejéhez, 
annál inkább szétoszolnak a symbolumok s annál 
nagyszerűbb és méltóbb a benső tisztelet a 
végtelen, a megfoghatlan Lény iránt, kit földi 
szó kellőleg kifejezni nem képes. De különben 
is az isteni megjelenések nem voltak mindig 
okvetlen jelei a prófétai küldetésnek. Isten meg-
elégszik azzal, hogy hivja Sámuelt, Mózes első 
utódát egy alak nélküli jelkép magasságából 
eredő szó által, mely jelkép a cherubok jelképe 
alá volt akasztva. A többi próféták szinte hal-
lottak szózatot, de az Istent egyikök sem látta, 
íme itt gyökeredzik az, ami megkülönbözteti 
a zsidó költészetet a többi bálványimádó nem-
zetek költészetétől. Ez a bölcsesség költészete 
s nem holmi mythologikus ábrándozóké; nem 
termett e költészet hymnusokat, hőskölteménye-
ket, hol harczias istenek viszik a főszerepet; 
dalai egyedül csak az Istent magasztalják mű-

ködéseiben s müvei tökéletességeiben." De mi-
dőn Dániel a későbbi időben egy égi jelenést 
leirván, az Istent emberi alakban állítja elő, 
már öreg idő folyt le, mig a zsidók az antropo-
morphismus vádja alól kimenekedhettek. 

Oh! mily megragadó és szép lehetett az a 
költészet, melynek ihlettsége nemcsak az ember 
nyomorúságára s bajaira terjedt ki, mely nem-
csak hogy szüntelenül szemeink előtt lebegteté 
gyarlóságunkat s a végtelen s örök Isten szine 
előtt való tökéletes függésünket, hanem mely 
képes volt őt követni az ő örömeiben s föltárni 
annak nagyságá t ! . . . Ösmeretes mindenki előtt 
Jób könyvének azon helye, hol az ember sor-
sának szomorú voltát festi, ki asszonytól szület-
vén rövid ideig él s csordultig van a nyomo-
rúsággal. E könyv a lehető legérzelemteljesebb 
s legmélyebb elégiák összfoglalata, melyeket az 
ember előállítani képes vala. Jób, akit egy 
véletlen szerencsétlenség a szerencse magasáról 
a nyomor legrettenetesebb örvényébe sodort, 
ki látta mint hullanak el szánandó módon gyer-
mekei,-hallatja a panasz, fájdalom és a megadás 
szózatát s kiáltása behatol az emberi sziv leg-
rejtettebb bensejébe. De ha az ember, a föld 
ezen kiváló nagyságának magasztalásáról van 
szó, ott is megállja e költészet helyét s kifeje-
zései nem kevésbé hatosak arra, hogy egyesítsék 
azt némi módon az Isten dicsőségével." Jehovah! 
Istenünk, kiált f'el a Zsoltáros.1) 

O h ! mily csodálatos a te neved! 
E föld dicseddel van tele, 
Fönséged túlragyogja az eget ; 
S te csecs-szopóknak ajakán 
Hangoztatod magas dicséreted, 
Hogy elnémuljon a kaján, 
A vakmerő tagadni tégedet. 

Ha nézem és csodálom itt 
A holdat és a csillagos eget, 
Ujjadnak alkotványait, 
A melyek megdicsőítik neved, 
Lelkem csodálva kérdez, esd: 
Mi az ember s az ember-müvelet?! 
Nem érdemes, hogy fölkeresd, 
S Te ráhalmoztad Istenségedet. 

Hisz csaknem angyallá tevéd, 
Uralkodik kézmüveid felett, 
Dicsfénynyel övezted fejét 
S lábához dobtad a természetet. 
Övé e lét nagy s kis neme, 
Tengerben, földön, föld alatt s felett, 
Isten, világok Istene 
Oh! mily csodálatos Te szent neved! 

Hasonlítsátok össze az idézett zsoltárt a 
görögök vagy a latinok költészetével, mily nagy 

VIII. zsolt. 
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a különbség ! A pogányok költői s bölcsészei 
közünségesen csak ugy félvállról, a hideg meg-
vetés, a kegyetlen irónia s a keserű kétségbe-
esés hangján beszéltek az emberi nemről. íme 
itt az embert az őt megillető helyen látjuk; 
ime itt mint e világ ura áll előttünk, de alá-
rendeltségben azon Lény iránt, ki őt alkotá. 
Olvasván ezen remekmüveket, beláthatjuk, mily 
nagy befolyással birtak azon institutiók, me-
lyek ennek okozói valának. Oh ! mily befolyást 
gyakorolhattak a költemények azon nép szelle-
mére, mely saját templomaiban, hol a tizenkét 
törzs mint egy közös család Júdea valamennyi 
tájairól egybegyűlt, énekeivel kisérte e költe-
ményeket . (Folytatjuk.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
3Dr dísztér Imrétől. 

I. F E J E Z E T . 
Előzmények a psychologiából 

1. Igen sok dologra nézve, a mit az emberek köz-
meggyőződése a mindennapi tapasztalat folytán igaznak 
tart , szükségesnek látta a tudomány legalább is a mód-
szeres kételyt alkalmazni, bogy a csalódás egész bizo-
nyossággal kizárassék. — Egyre nézve azonban ezt fö-
löslegesnek találta ; arra nézve t. i., hogy a tapasztalás 
szerint a szép gyönyört, élvezetet okoz abban, a ki azt 
szemléli, megismeri. Lotze szerint a mióta a világ áll, 
a szépet a közömböstől vagy a rút tól nem más által 
különböztették meg, mint a szemlélőben előidézett tetszés, 
élvezet által. És egy régi iró szerint mikor az ember 
„szépet" mond, tulajdonképen „élvezetet" fejez ki, mert 
hiszen a szép nem lenne szép, ha nem okozna élvezetet. 
Ez tehát a szépségnek egy ismertető jele, a mi által az 
magát legkönnyebben elárulja és létezésére az emberek 
figyelmét fölhivja. 

Innét az aesthetika, mely különösen ezen fogalom-
nak, a szépség fogalmának meghatározására törekszik, 
a szépnek ezen annyira szembeötlő sajátságát figyelmen 
kiviil nem hagyhatja. Nekünk pedig különös okunk 
van arra, hogy mindjárt kezdetben ezen sajátságát szem-
ügyre vegyük ; mert ime! — mikor a moralista ezt a 
szót : „élvezet," — hallja, lehetetlen mintegy nem érez-
nie, hogy oly dologról van szó, mely az erkölcsök do-
miniumát igen könnyen betöréssel fenyegetheti. 

Epen ezért szükséges, hogy mindjárt itt, kutatásunk 
küszöbén, az élvezetnek fogalmával, és — ha van neki, — 
különböző fajaival tisztába jöjjünk. Különösen ez utóbbi 
fontos; mert a szükséges megkülönböztetés nélkül azt, 
amit élvezünk, könnyen szépnek tar thatnék, mert hiszen 
„élvezünk" ; holott annak a széphez, és a szépség-élve-
zetéhez tulajdonképen semmi köze sincs. 

') Greguss Ag. „Az aesth. érzésekről." „A szép tetszik, a ru t 
visszatetszik,- ez a mondás kimerit i az egész aesthetikát, csakhogy 
nem magyaráz meg semmit.14 (228 1.) 

Mi tehát az élvezet ? — Arisztoteles szerint az 
élvezet valamely tehetségnek egészen szabad, akadály-
talan, természetszerű működése. J) Olyképen van ugyanis 
lelkünk alkotva, hogy minden oly működésnél, melyet 
a lélek valamely tehetsége által egészen természetszerűen 
végez, — benne valami jó, kellemes érzés támad, a mit 
épen élvezetnek neveznek. — Aristoteles adott leirása 
tehát a psychologiai oknak a föltüntetésével történik ; 
rámutat , mi okozza azon lelki állapotot, a mit élvezet-
nek nevezünk. 

Egy más alkalommal2) az élvezetet a következő 
módon határozza meg ugyanezen tudós : „az élvezet a 
vágyó tehetségnek azon actusa (KÍv)]Gig), a mely akkor 
támad, midőn a vágyódó lény egy, természetének egészen 
megfelelő állapotban lát ja magá t ; " — s világos, hogy 
ez akkor történik, mikor eléri azt, a mi után tö-
rekedett, vágyódott s ugyanekkor egyszersmind bekö-
vetkezik az is, hogy valamely tehetség természetszerűen 
működik. Ily módon tehát ez az élvezet mintegy meg-
nyugvásnak, kielégitettségnek tűnik föl előttünk. 

Ezt szem előtt tartva, másrészt pedig tudva 
azt, hogy a lélek összes törekvéseinek alapmozzanata a 
szeretet, a mely minden vágyásnál mint annak legbensőbb 
csirája jelen van, él és működik : 3 ) lehet az élvezetet 
oly módon is meghatározni, hogy az egy oly lelki állapot, 
mely akkor származik, midőn szeretetének tárgyát eléri 
s azt mintegy magáévá teszi. 

Kérdéseket, melyeket ezen lelki állapotra, s általában 
az érzések-, jobban mondva az érzelmekre nézve a psycho-
logia megvitatni szokott, — különösen, hogy váljon ezen 
lelki állapot befejezetté lesz-e ugyanazon tehetségben, mely-
ből a vágyódások erednek, vagy pedig arra egy különös 
u. n. érzelmi tehetség fölvétele szükséges-e, — ilynemű 
kérdéseket itt mellőzünk ; 4 ) czélunk elérésére az adott 
meghatározások elégségeseknek látszanak s azért figyel-
münket inkább az élvezet különféleségére forditjuk. 

2. Aristotelesnek az első helyen adott meghatáro-
zása alapul szolgálhat az élvezetnek fölosztására; a m i n t 
hogy a psychologusok is ezen az alapon szokták azt 
megkülönböztetni. — E szerint a hányféle a lelki tehetség, 
mely természetének megfelelő, minden akadálytól ment 
működést végez, annyiféle lesz az élvezet is. Szokás pe-
dig organicus, érzéki és szellemi tehetségeket megkü-
lönböztetni, és ez utóbbiak ismét a megismerő és a vá-
gyó, akaró tehetségre ágaznak e l ; 5 ) és e szerint az él-
vezet vagy organigus, vagy érzéki, vagy szellemi, — 

') Arist. Ethic. Nicom. 7. c. 12. 
-) Arist. Rhet. I. c. 11. init. v. ö- Jungmann. Aesth. 85. §. 85. 1. 
3) Greguss Ag. „A balladáról és egyéb tanulmányok." „Az 

aesth. érzésekről" 238. 1. i r ja : „A szeretet, legáltalánosabb érte-
lemben, egyszerűen vonzódás. A magyar ember (— más is —) 
ennélfogva a szeretet szót következetesen alkalmazza mindenre, 
a mi őt , barmi magas vagy alacsony körben, magához vonja" stb. 

4) 1. Jungmann. Aesth. 59. §. „Das Gremüth und das Ge-
fühlsvermögen etc. Nr. 83—99. (I. kiad.) 

5) Az „érzelmi tehetséget" figyelmen kivül hagyhatjuk, annál 
is inkább, mert annak működését nem követheti az élvezet, azon 
egyszerű okból, mert ezen tehetség az élvezetnek székhelye. A te-
hetségeknek fönti osztályozása tehát az ujabb psychologia előtt 
ugyan nem tökéletes, de a jelen ese tben nagyon is indokolt. 
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és ez utóbbi vagy értelmi, vagy az igaz szeretetnekx) 
élvezete. Mindegyik csoportról néhány megjegyzést te-
szünk. 

Az ember tengéletét eszközlő erők-, tehetségeknek 
természetszerű működése a tapasztalat szerint mindig 
élvezettel jár . — Egészséges ételek, italok, tiszta hegyi, 
erdei levegő, a fáradt testnek pihentetése, a hosszas 
szobai munkát követő mozgás stb. mindez élvezetei okoz. 
Mindezen fölhozott esetekben az organicus, vagy vegeta-
tiv erők, nekik megfelelő s e mellett az egész orgánum 
egészséges fönnmaradását eszközlő functiokat végeztek, 
és az azokat kisérő élvezet az organicus élvezet, a mif 
testi (somaticus), vagy tengéleti (vegetativ) élvezetnek 
is nevezhetünk. 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 14. A kath. alapok s alapítvá-

nyok. — E becses lap hasábjain közelebb ? jegyű tudó-
sító ur foglalkozván Tréfort A. miniszter urnák, mint 
Budapest főváros IV. kerülete országgyűlési képviselő-
jének tagadhatatlanul nagy jelentőségű beszédével, ne-
vezetesen annak a katholikus vallás- s tanulmányi ala-
pokra és alapítványokra vonatkozó részével, osztani lát-
szik a szónok ama nézetét, hogy ez ügy országgyűlés 
elé vitessék. 

Trefort A. ur ugyanis ezt mondta : 
„Kívánatosnak tartom továbbá az alapok és ala-

pítványok — rectius a vallási s tanulmányi alapok — 
rendezését, melyek katholikus czélokra vannak dispo-
nálva, de országos alapok. Azoknak alkotmányos formák 
közti kezelését törvény által kell szabályozni, mert a 
mostani állapot, hogy az alkotmány keretén kívül álló 
testület azok íelett felügyeletet gyokoroljon, tarthatatlan 
s az alkotmányosság fogalmával ellentétben áll.8 

A ? jegyű czikkiró pedig kifogást emelvén az 
ellen, hogy a miniszter-képviselő ez alapokat s alapít-
ványokat bár katholikus czéluaknak, de „országosaknak" 
mondotta, hozzáteszi: „Reméljük, hogy ez, (az alapoknak 
kath. jogi természete és nem országos volta) ha majd 
az országgyűlés vele foglalkozni fog — az igazsághoz 
hiven ki tog derittetni.8 

Mindketten tehát az országgyűléstől várják néze-
tük érvényesítését, sőt határozottan az országgyűléshez 
felebbeznek. 

Szerény véleményünk e felebbezésben sérelmet 
lát, még pedig ugy a katholika egyház antonomiája, 
mint az apostoli magyar királynak, mint ez autonom 
egyház védnökének ebbeli jogai ellen. 

A kath. egyház Magyarországon épp oly fogalom, 
mint bármely más, a törvény által elismert intézmény, 
melynek évezredes fennállása, a királyok s hongyülések 
által elismert jogi természete kizárja az országgyűlés 

l) Kérem a t- olvasót, liogy a rszeretet" szót valamiképen 
az u. u. nemi szeretettel („szerelem") ne azonositsa. — Mi ezt a 
szót általános, és nem egy alsóbbrendű speciesre a lkalmazot t ér-
telemben veszszük. A genusnak és a speciesnek i lynemű összeza-
varása épen az aestl ietikában nagyon könnyen igen nagy tévedés 
forrása lehet. 

beavatkozását annak belügyeibe. Ami nevezetesen az 
emiitett alapokat s alapítványokat illeti, tudjuk, hogy 
a vallásalap III. Ferdinánd korából veszi kezdetét és részint 
királyi kegyes adományból, részint, és pedig nagyobb 
részben az eltörlött zárdák s feloszlatott szerzetes ren-
dek, u. m. a pálosok, kamalduliak ágostoniak, klárisszák 
összes vagyonából alakult, és egyházi külön adózások-
ból, a kath. egyháznak ju to t t úrbéri kárpótlásból és a 
magyarországi főpapság által külön fölajánlott s IX. Pius 
pápa által külön breve utján jóváhagyott tőkéből, nemkü-
lönben a megüresedett püspökségek időközi jövedelmeiből 
szaporodott föl. A tanulmányi alapról pedig hasonlóké-
pen ismeretes, hogy az a „jezsuita tömegből8 veszi ere-
detét és a Máriáról nevezett testületek s egyéb fölosz-
lató tt szerzetesrendek vagyonával gyarapodott. Ez tehát 
mind oly vagyon, mely az országgyűlés jogkörén kivül 
esik, épp ugy, mint a protestáns felekezetek alapjai s 
alapitványai, amelyeket ők maguk kezelnek, vagy mint 
a görög nem egyesülteknek két nevezetes alapja, me-
lyeket a felekezet szintén önkormányzatilag kezel. Annál 
kevésbé vihető pedig az alapok s alapítványok ügye az 
országgyűlés fóruma elé, minthogy az 1848-diki III. t. cz. 
kimondta a jogegyenlőséget a vallásokra nézve ; ez pedig 
nem értelmezhető akkép, hogy ami katholikus vagyon, 
az a Csáky szalmája, ami ellenben protestáns vagy más 
felekezeti tulajdon, az nenyuljhozzám-virág mindenkire 
nézve. - Magának Trefort A. miniszter urnák korábbi 
szavait s magatartását is lehet ő ellene felhozni. Emlé-
kezetünkben van ugyanis a hajsza, melyet a 60-as s 
70-nes években a kath. alapok s alapítványok jogi ter-
mészetének „megvizsgálására8 kiküldött bizottságokkal 
az országgyűlésen éveken át űztek, amíg maga Trefort 
miniszter ur véget vetett annak és a legújabb időig 
évről-évre megakadályozott. 0 exciája legjobban tudja, 
mi okból tette azt ? 

A jogi s illetékességi kérdés, kapcsolatban a kath. 
egyház antonomiájával, annál fontosabb, minthogy azon 
percztől fogva, amint az országgyűlés hatásköre elis-
mertetik a kath. vallási s tanulmányi alap fölött dönteni, 
megvan a praecedens az összes kath. egyházi vagyon-
nak az országgyűlés által tetszés szerint való felhasz-
nálására, mint ezt a miniszter urnák ugyancsak a fővárosi 
IV. kerület választóihoz intézett szavaiból is látjuk, hogy 
t. i. már a püspöki javadalmakat, és a szerzetesrendek va-
gyonát is az országgyűlés által hozandó törvény által kí-
vánja „szabályozni.8 

A kérdés tehát az : ha a kath. egyház Magyar-
országon bir az ő természetének megfelelő antonomiá-
val, a vallási s tanulmányi alap sohasem eshetik az 
országgyűlés elbírálása alá; ha pedig nem autonom, 
hanem állam-egyház, mint a katholikus Magyarországnak 
elismert s beczikkelyezett uralkodó egyháza, akkor váj-
jon mi jogon szólhatnának ügyeibe s vagyonába az or-
szággyűlés, — hogy egyebet ne mondjunk — kálvinista, 
lutheránus, görög-szakadár, unitárius és zsidó tagjai ? 
Ugyan mit szólnának vagy tennének Debreczenben, 
Karlóczán vagy a budapesti dohány-utczában, ha mi 
katholikusok akarnánk dönteni a református, görög-szerb 
vagy zsidó alapvagyon ügyében? 
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Épp oly kevéssé lehet szó arról, hogy az ország-
gyűlés a kath. vallási s tanulmányi alapok ügyébe dön-
tőleg befolyjon, ha tekintetbe vétetik az apostoli ma-
gyar királynak, mint a magyar kath. egyház fővédnökének 
ebbeli joga. Nem tar t juk szükségesnek a patronatus 
jogának tüzetesebb fejtegetését, csak ismételjük az al-
ternatívát : vagy patrónusa az egyháznak az apostoli magyar 
király, és akkor az országgyűlés nem vehet részt e pat-
ronatus ügyeinek elintézésében ; vagy pedig nem ő többé 
a kegyúr, s akkor a kath. egyház Magyarországon, az 
1848-diki fönnidézett törény értelmében, az ott el-
ismert vallási jogegyenlőség alapján, épp oly önren-
delkezési joggal bir, mint a protestánsok vagy görög-
keletiek, és az országgyűlés hatáskörén kívül áll, akár-
csak a reformátusok 1875-diki felekezeti újjászervezé-
sének ügye, melyet a kormány az országgyűlés elke-
rülésével terjesztett megerősítés végett király ő fel-
ségéhez. 

Ezzél tételünket bebizonyítottuk. Hátra van azonban, 
hogy némi világot vessünk magára a tény kérdésére, 
mely a miniszter urat arra indította, hogy amaz alapok 
kezelésének ügyét az országgyűlés elé vigye. 

0 excziája azt mondja, hogy a mostani állapot, 
hogy t. i .az alkotmány keretén kívül álló testület amaz alap 
felett felügyeletet gyakoroljon, tarthatatlan s az alkot-
mányosság fogalmával ellenkezik. 

Pedig a miniszter ur maga hozta javaslatba nem-
csak magát az alapok kezelését ellenőrző bizottságot, 
hanem annak tagja i t is, ezek közt utóbbi időben saját 
alattas közegeit, majd szabadkőműves képviselőket. Ha e 
bizottság az alkotmány keretén kivül áll, akkor Trefort 
A. miniszter ur követtette el a királylyal az alkotmány-
ellnnes (!) dolgot. Egyedül ő, az alkotmányos felelős 
miniszter szavatol érte ; Ítélete első sorban őt magát 
sújtja. De a miniszter ur túloz, sőt vét az apostoli király 
kegyúri jogai ellen, midőn az ő felsége által a kath. 
alapok s alapítványok kezelésének ellenőrzésére történt 
bizottsági kinevezést az alkotmányosság fogalmával el-
lentétbe állítja, holott a magyar alkotmány határozottan 
elismeri a király kegyúri jogát és biztosítja ennek szabad 
gyakorlatát, maga a király ő felsége pedig koronázási eskü-
jében hitet tesz az egyház jogainak s igazainak védelmére. 

Egyben azonban igaza lehet — ha ugy akar ja — 
a miniszter urnák, abban ugyanis, hogy mindinkább 
tarthatatlannak bizonyul az alapok s alapítványok ke-
zelésének mostani állapota ; és pedig azzá vált ép a 
miniszter ur s közegeinek ő felsége előtt is tar thatat-
lanná vált ama magatartása folytán, amely megnehezí-
tette, sőt lehetetlenné tette a bizottság leghivatottabb 
tagjainak azt, hogy az apostoli király által reájuk bizott 
ellenőrzésnek eleget tehessenek. 

A miniszter ur nem részletezi ugyan, mily terje-
delemben s mily czélra kívánja a mostani tarthatatlan 
állapotot törvény által szabályozni ; nekünk elég, ha az 
apostoli király, mint patrónus szabályozza a miniszter 
ur alatt másodízben tarthatatlanná lett állapotot, és pedig 
legfőbb védnöki jogának s kötelmeinek megfelelőleg, 
mint az a sz.-László-társulat közgyűlésének két év előtti 
elnöki beszédében körvonaloztatott, hol utalás történt e 

visszás állapotokra s orvoslásul kimondatott, hogy e 
katholikusoknak illető hatóságaik s illetékes organumaik 
ut ján kell vagyonuk birtokába s ennek kezelésébe 
lépniök. 

Reméljük, hogy a miniszter ur többé nem fog en-
nak út jába állani ; ha pedig — per superfluum — még 
az ő felsége által jóváhagyandó ezen u j kezelést régi 
szokás szerint törvénybe igtatni s beczikkelyeztetni akarná 
vagy azt keresztül viszi, a katholikusok háláját érdemeli 
ki s magának vele — monumentum aere perennius. 

Fráter Laicus. 

London. Manning bibornok a munkä méltóságáról 
s jogairól. — A „Tablet" közli a westminsteri bíboros 
érsek beszédét, melyet ő emja a legégetőbb társadalmi 
kérdésről, a Mechanics-institut helyiségében, Leeds váro-
sában tartot t . A beszéd leglényegesebb pontjait a kö-
vetkezőkben adjuk vissza. 

Szónok vázolván az újkor iparának előhaladását, 
beha tóbban fejtegeti e rendkívüli lendület okát. Néme-
lyek azt vélik, — úgymond — hogy e lendületet a tőke 
okozta. Ámde a tőkét megelőzi a képzettség és a szak-
ér te lem az egyes iparágakban, melyek a tőkét megte-
remtik. Azért másfelől a kézműves képzettségének és 
ügyességének tulajdonifják az általános előhaladást. En 

pedig azt állítom, hogy ezt is meg kell előznie valami-
nek, és ez — a munka. A roppant kereskedelmi jólét-
nek első rugója s első tényezője a munka. A társadalmi 
fejlődés első hajnalhasadtakor a munka már javában 
folyt , mielőtt még töke lett volna. Nem akarom szoro-
san meghatározni a „munkát" ; csak annyit mondok, 
hogy a munka lelki s testi erőink becsületes, teljes 
alkalmazása saját magunk s felbarátunk javára. Azt 
mondom: „becsületes", „tisztességes"; mert nem veszem 
szá mba a munkát, amely felületes, megbízhatatlan, csa-
l á rd . Azt mondtam, hogy erőink alkalmazása „teljes" 
legyen ; mert ha a munkás nem alkalmazza egész ere-
jét , működése nem érdemli meg azt a nevet, hogy 
„munka ." Ha pedig nem dolgozik a saját javára, akkor 
az önmegsemmisítés; és ha nem dolgozik felebarátja 
javára, akkor ez önzés. A testi munka bizonyos értelem-
ben az ok, melynek létét köszönheti minden, ami van. 
Természetesen meg kell azt előzni a szellemi munkának. 
Az első embernek, aki horgot csinált, hogy halászszon, 
vagy tőrt vetett, hogy madarat fogjon, előbb gondol-
koznia kellett. Korunkban talán nem sokra becsülik a 
puszta testi erőt ügyesség nélkül ; mert most többnyire 
ennek kell egyesülnie amazzal, sőt iparunk tudományosan 
űzetik. Mindamellett igaz méltósággal bir a pusztán 
testi erővel véghez vitt munka ; mert aki ily módon 
működik saját s felebarátja javára, nemes és méltó éle-
tet él, minthogy a neki e világon kiutalt állásban él. 

"Munka a feltétel, melytől bárminemű javaknak 
megszerzése függ e világon. A természet ugyan mintegy 
kezünkbe adja adományait; a fák fejünk fölött hordják 
s nyúj t ják nekünk gyümölcseiket, de le kell ezeket szed-
nünk ; az arany el van rejtve a föld méhében, a kőszén' 
egész hegyeket visel a hátán, de napvilágra kell azt hozni. 
Es igy van az mindennel. Ismeretlen azonban előttünk, 
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hogy meddig terjed a föld termőképessége s termékenysége. 
Kiszámitották, hogy János király idejében az angol föld 
termése csak egy negyedrésze volt a mainak. Honnan 
e különbség? Munka, ügyesség, tőke, tudomány és ha-
ladás a mezőgazdaságban lehetővé tették a nagyobb 
kihasználást. Ebből azonban kitűnik az is, hogy még 
nem értük el a lehetőnek határát. A talajjavításról szóló 
jelentés szerint Angliában 30 millió acre földterületből 
csak 3 millió acre van eléggé drainirozva. Azért ugy 
látszhatik, hogy a munka még fejlődésének hajnalát éli. 
De a munka a mi fejlődésünknek is törvénye, a lélek 
s test fejlődéseé. Amint a munka a földet miveli, épp ugy 
miveli s czivilizálja az embert is. Pritchard az emberről 
szóló müvében ezt mondja : „Ki tartaná azt lehetőnek, 
hogy a bushman (Ausztralia őslakója), aki barlangjában 
ülve pókot fogdos táplálékul, ugyanazon faj ta ember 
legyen, mint a czivilizált angol, kivel London utczáin 
találkozunk?" Épp az imént utaltam a haladás törvé-
nyére a föld termékeinél János király kora óta. É3 mi 
volt ennek oka? Nevezzék bár polgárosodásnak vagy 
műveltségnek, végül mégis csak munka az, melyet ön-
magunkra forditottunk : önmagunk kiképzése és tökéles-
bitése az. 

A munka továbbá minden találmánynak a föltétele. 
De szellemi tevékenységnek kell azt megelőznie ; ez oly 
törvény, melyet minden találmány története megerősit. 
Ez oly tétel, mely önként foly. A találmányok lebonyo-
lították s kifejtették a munka gombolyagát és az egyes 
fonalakat sok kéz közt osztották szét. A kabát, melyet 
viselünk, legalább huszonöt különböző kézen megy ke-
resztül, mig elkészül ; bizonyítéka ez a muuka-felosztás-
nak a legkisebb részletekig, amelyben még mindig to-
vábbi szétválasztást foganatosítanak. Az előhaladás a 
gépismében a legbecsesebb segédeszközöket nyúj t ja a 
munka előállítására, ugy, hogy azt lehetne gondolni, 
mintha nagy számú munkás kéz fölöslegessé vált volna. 
Ámde a franczia Say M., aki tekintély a politikai köz-
gazdaság terén, azt mondja, hogy a munkások — taká-
csok és szövők — száma tiz évre a gépek behozatala 
óta negyvenszernél nagyobb lett, mint volt az időben, mi-
dőn a szövő munka még kézzel folyt. A munka szapo-
rodásával az ügyesség is előhaladott ; a találmányok 
egyre növekednek és képzeletünket túlhaladó minden-
nemű tőke gyül össze. így csoportosult folytonosan az 
izom-erő, a szellemi erő és mekhanikai erő nagy összeg-
ben, és ez országunknak igazi tőkéje, nem csupán a 
pénz. Ekkép kitágithatjuk fogalmunkat a tökéről. Azért 
a tisztes munkás nevét veszem igénybe ugy a férfiúért, 
aki a munka terére csak testi erejét hozza ügyesség 
nélkül, mint a másik férfiúért, aki ügyességgel, sőt 
tudományos képzettséggel jön oda; és azt hiszem, hogy 
ők mindnyájan, ha tisztességesek, vagyis ha szellemileg 
s erkölcsileg a saját s felebarátjuk javára forditják 
munkájukat, joggal tartanak igényt állásuk s a munka 
méltóságának tiszteletére. 

Áttérek most előadásom második részére, a munka 
jogaira. Smith Ádám mondja: „A jog, melylyel kiki bir 
a saját munkájában, épp oly szent és sérthetetlen, mint a mily 
szent és sérthetetlen minden egyéb birtoknak eredeti alapja. 

A szegény ember öröksége kezének ereje s ügyességében 
van, és ahol őt gátolják abban, hogy azokat ugy al-
kalmazza, amint ő, felebarátjának károsítása nélkül, jónak 
látja, ott e legszentebb tulajdonjog nyilvánvaló megsér-
tését követik el." Azért én első sorban a munkának 
ítélem oda a tulajdonjogot. Nincs személyes vagyon, 
mely oly jogosan a mi sajátunk volna, mint ez. Egy 
embernek az ereje s ügyessége annyira a sajátja, mint 
a vére. Jogászok szerint az ember akarata ingó vagyont 
képez, vagyis az kiséri őt az egész világon. Épugy ma-
gával hordja a munkás is amaz emiitett tulajdonát, mint 
készpénzt. 0 azon vásárolhat, ő eladhatja vagy felvált-
hatja azt ; árát szabhatja ; és e készpénzt vásárra viheti, 
ahol neki tetszik. Shakespeare ecseteli az ily munkást. 
„Amint nektek tetszik" cz. színmüvében ezt adja a j k á r a : 
„Uram, én becsületes napszámos vagyok ; megkeresek, 
amit eszem vagy magamon viselek ; nem gyűlölök senkit, 
nem vagyok irigye senkinek, örvendek más ember jó-
létén, meg vagyok elégedve a magam bajával." No's 
hát, én a munka számára a tőke jogait igényelem. 
Munka a legigazabb értelemben vett tőke. Elődeink, a 
szászok (saxons), „élő pénznek" szokták azt nevezni, amit 
mi e szóval „cattle" (szarvasmarha-csorda) jelölünk meg. 
Amit pedig mi „cattle"-nek hivunk, az azonos azzal, 
amit e latin szó „capita" kifejez, azaz „fők," fejek, akár 
marháról, akár munkásokról volt szó; az „élő pénz" 
vala. Éppúgy „élő pénz" a tisztes munkásnak ereje, mun-
kája s ügyessége. Tőke az, mely benne van elhelyezve 
és e tőke minden termelésnek, productiónak föltétele. 
Mert a tőke, mely pénzben van s melyet én holt tőké-
nek nevezek, csak a munkásnak élő ereje s ügyessége által 
nyer életet. A pénz tőkéjének és az erő s ügyesség tőkéjének 
egyesülnie kell, ha termelést s haladást akarunk. Ennél-
fogva a munkát ugyanazon jog illeti, melyet a tőke élvez. 

A munkát továbbá megilleti a szabadság joga. 
Columella, aki Kr. u. az I. században könyvet irt a 
mezőgazdaságról, fölemliti, hogy, midőn a föld Róma 
körül terméketlen lett, a római bölcsészek e hanyatlást 
a föld növekedő aggkorának tulajdonították. De nem 
igy volt az Angliában, ha haladását tekintjük János 
király kora óta. A római földtermelés hanyatlásának 
okát könnyen fölismerhetni : a római munkások rab-
szolgák voltak, munkájuk pedig sziv s akarat nélküli 
munka vala. Nem a kar ereje, hanem az akaraté haj t ja 
a fejszét a fa gyökeréhez. Minden munkásnak joga 
van dolgozni vagy nem dolgozni ; ha ez utóbbit 
teszi, akkor ráillik e szó: „aki nem dolgozik, ne is 
egyék!" Ez oly törvény, mely soha se töröltetett el. 
Ugyanazon írás mondja azt is, hogy „a munkás méltó 
a bérére." A munkásnak joga van magát elhatározni, 
kinek a számára s hol akar dolgozni, vagyis ő a biró 
első s utolsó sorban saját élete fölött , de a büntetést is 
neki kell viselnie, ha e szabadságával visszaél. Ezzel 
azonban az a joga is meg van adva, hogy ő határozza 
meg, vájjon megbir-e élni bizonyos bérből. 0 tuldrágára 
tar that ja munkáját, de akkor a kárt is viselnie kell. 
Fölajánlhatnak neki bért, melyet vissza kell utasifcania, 
ha nem találja elégségesnek. Akkor nem mondhatják 
neki : kell dolgoznod. 
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A munkának továbbá joga van az önvédelemre. 
Most igen veszélyes térre lépek. Mindamellett törté-
nelmi vagy politikai nemzetgazdasági szempontból aka-
rok beszélni, és nem mint demagóg. Ha visszatekintünk 
szász történelmünk legkorábbi szakára, azt találjuk, bogy 
mindig léteztek egyesületek, melyek egyfelől a családi, 
másfelől az állami élettől különböztek. A családnak sa-
já t törvényei vannak — a házi tekintély s rend törvé-
nyei. Másrészt az államnak vannak nyilvános törvényei, 
törvényhozó s végrehajtó hatalma. De a családi s nyil-
vános élet közt még tág tere van a szabad cselekvésnek 
az emberek kölcsönös viszonyaiban, a mely nem esik a 
családi magán tekintély ellenőrzése alá, sem nem enged 
beavatkozást az állam köztekintélye részéről. Er tem itt 
az összes kereskedelmi rendet. Kereskedelem létezett 
azon pillanattól fogva, amint megkezdették a tárgyak 
kicserélését, a csereviszonyt; és a szabad szerződések 
ember s ember közt, munkás és munkaadó közt oly 
régiek, mint a czivilizáczió. Nyilván tehát létezik tér, 
melyet saját törvények szerint kell szabályozni és melynek 
saját bírósággal kell birnia. Amint szász történelmünk 
fonalát követjük, mindenütt czéhek keletkezésének nyo-
maira akadunk. Ezek kezdetben vallásos jelleggel bír-
tak ; de védelem czéljából is léteztek ; a szabadság vé-
delmére a helyi hatóságok elnyomása ellenében. Ha 
különben a történelemben visszapillantunk a görögökre 
s rómaiakra, ugy találjuk, hogy az iparosok s kézmü-
müvesek mindig birtak saját egyesületekkel s társula-
tokkal, melyek őket összetartották. Ez nekem fölötte 
egészséges s jogosult társadalmi törvénynek látszik. Osz-
szes társadalmi rendünk Angliában ily szervezetekből 
fejlődött. Brentano a kézműves czéhek történelmében 
kimutatja, hogy a mostani egyesületek ama czéhekből 
keletkeztek. Ebből én azt következtetem, hogy ugyan-
azon kézművességet, iparágat mivelő munkások mindig 
jogosultak voltak munkájuk védelmére, jogosultak arra, 
hogy egyesületekké álljanak össze ; hogy e czéheket a 
törvényhozás elismerje, és hogy mindnyájan, kik ezek-
nek tagjai voltak, munkaadók s munkások, ugyanazon 
jogokkal birtak. 

Nagy tisztelettel viseltetem a politikai közgaz-
daság iránt. Teljesen s nyiltan bevallom hitemet a 
kereslet-, s kinálatról, a tőke szabad kicserélésérél s 
biztosságáról szóló törvénybe, mely az iparnak első föl-
tétele. De van egy pont, melyre nézve nem érthetek 
egyet másokkal. Azt találtam, hogy a politikai nemzet-
gazdaságtan tanárai elitélik a parlament minden be-
avatkozását bármely czikk kereslete s kínálatába. Ok azt 
mondják, hogy a mint a kenyér árának leszállítása a 
szegényre nézve több táplálékot tesz lehetővé, ugy a 

szeszes italok olcsóbb ára neki több kényelmet szerezne. 
En azonban ugy vélekedem, hogv a szabadkereskedelem 
elvének nem szabad különbség nélkül alkalmazást talál-

nia. Mert erkölcsi okok szólnak ily alkalmazás ellen, 
ahol egy áruczikkel való visszaélés által hátrány kelet-
kozik az egyedre vagy társadalomra. 

Végül azt állítom, hogy a munkának joga van az 
állam törvényes oltalmára, vagyis, a naponkénti munka-
idő törvényes uton szabályozandó. A munkások családi 

élete : életkérdés. Ha a családi béke, a házi rend és 
tisztaság, a gyermekek nevelése, a nők s anyák kötelmei, 
a férjek s atyák kötelességei a természet törvényén 
alapulnak, és ha mindez szent és nagyobb becscsel bír, 
mint az összes áruczikkek, melyeket vásárra hoznak, — 
akkor azt mondom : ha a munkaóráit, melyek a rendes 
munkaidőn tul az erő s ügyesség szabályozatlan meg-
vásárlása által nyeretnek, a családi élet megsemmisíté-
sére, a gyermek-nevelés elhanyagolására vezetnek, — ha 
az anyákat élő gépekké s az atyákat igavonó állatokká 
teszik, akik napkelte előtt elhagyják lakhelyüket s csak 
késő este térnek vissza, akkor a családi élet nem lehet-
séges többé és ez uton nem szabad tovább menni. A 
parlament már ismételten megtiltotta bizonyos koron 
alól lévő gyermekeknek alkalmazását a gyárakban. A 
munkás osztály erkölcsi nevelésenek s családi életének 
kell az első helyet adnunk, a munkának s nyereségnek 
a másikat, nem pedig megfordítva. 

á z erkölcs négy sarkkövön nyugszik : az okosságon, 
mely az értelmet vezeti ; az igazságon, mely az akaratot 
vezérli ; a mértékletességen, mely a szenvedélyeket fékezi ; 
a bátorságon, mely az egész embert támogatja önmaga 
vezetésében s kormányzásában. E négy sarkalatos erény 
képezi az ember méltóságának alapját és igazolja jogait. 

A munkás, aki okos, igazságos, mértékletes és bá-
tor, az igazán oly „munkás, kinek nem kell szégyen-
keznie." (2. Tim. 2., 15.) 

I R O D A L O M . 
Abbé Léman müve a zsidó kérdésről. 

(Vege.) 
A III. fejezetben szerző foglalkozik a XVIII . szá-

zad „humanitárius" irányzataival és kimutatja, hogy a 
történelemben nemcsak a Gondviselést, hanem a poklot 
is kell számba venni. Ez eszme fonalán azután ke-
resi a sátán működését a XVI. századtól kezdve és 
rámutat annak egyes tényeire ; nevezetesen arra, hogy 
elfajul t keresztények elvetemült zsidókkal szövetkezve 
a keresztény társadalmat pogány emberi társadalommal 
akarták helyettesíteni. A voltaireianizmus, Rousseau dog-
matizmusa, a franczia szalonok skepticizmusa, az angol 
egoizmus és II. József császár gouvernementalis philoso-
phismusa, mind elárulta a keresztény társadalmat és 
szülte a titkos társulatok hatalmát, melyek 1781-ben 
Wilhelmsbadban a szabadkőművesség összes erőit össz-
pontosították s harczba kíildötték. A judaizmus az egy-

ház s a philosophizmus közt állott ; mindkettő enyhíteni 
akart sorsán : az egyház Izrael újjászületése, a másik a 
zsidóság megrontása által. A philosophismus kereke-
dett felül. 

A IV. fejezet elmondja e sajnálatos kifejlés kö-
vetkezményeit. Egy század mult el azóta, hogy ez 
történt és a zsidóság nem engesztelődött ki az emberi-
ség többi részével. Ami a zsidóságból megmaradt, az 
ma távolabb áll a keresztény erkölcstől, mint valaha ; 
amit pedig a philosophismus átalakított, az pogány 
materialismussá lett. Szerző szoros vizsgálat alá veszi 
a Talmudot s Kabalát és ezzel szembe állítja az egyház 
viszonyát az összes emberiséghez s az egyes államok-
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hoz, és hatalmas, megragadó összehasonlításaiból szivet-
lelket lebilincselő következtetéseket von le. 

Lémann abbé amint keresztény-katholikus szem-
pontból indul ki, ugy fejezi is be müvét. Az ó s u j 
szövetségi szentirás, a héberek hagyományainak sürü 
idézésével fordul az izraelitákhoz, és képletes keleti 
nyelvezettől duzzadó ragyogó ékesszólással igyekszik 
őket felvilágosítani, meggyőzni s megtéríteni, dics-éneket 
zengedezvén az egyháznak, mely minden gyermekét 
egyenlő szeretettel keblére öleli s megbocsát még ellen-
ségeinek is. Szerző meg van győződve arról, hogy Izrael 
meg fog térni és a keresztény "szeretet s ima hatalmával 
szeretné siettetni ennek bekövetkezését. 

„Ipse redimet Izrael ex omnibus iniquitatibus ejus." 
Ez uralkodik a könyv minden lapján, mint legfőbb kö-
nyörület s tántoríthatatlan remény. Bossuet (Disc, sur 
l'hist. univ. II. r.) igy szól a zsidók maradványairól ; 
„Isten feléjük fog fordulni, megbocsátja bűneiket és a 
prophetiák értelmével ajándékozza meg őket, melyet 
hosszú időn át elvesztettek, hogy majd örökségkép kéz-
ről kézre adva maradjon utóidaknái s ne menjen fele-
désbe a világ végéig és annyi ideig, amig Istennek tet-
szeni fog azt meghagyni ama emlékezetes esemény után. 
Ekkép a zsidók vissza fognak térni egykor, vissza, hogy 
többé soha el ne tévedjenek." 

E visszatérést minden keresztény napjainkban várná, 
ha nem feledték volna a rómaiakhoz irt levél XI. feje-
zetét, hol sz. Pál erősiti, hogy a zsidók megmaradnak 
mindig „charissimi -propter patresE visszatérést mind-
nyájan óhajtanák a legforróbban, ha nem felednék a 
mérhetetlen kegyeket, melyek Izrael megtéréséhez kötve 
vannak. Róm. XI. 11—12.) 

A „La France juive" megharsogtatta a trombitát , 
hogy a figyelmet a zsidókra irányítsa. Másutt is hasonló 
müveknek, melyek a zsidókról szóltak, hasonló eredmé-
nyük volt. Elég legyen a haragból, elég a mennykövekből. 

„Izrael helyzete a világtörténelemben, ugy az előbbi, 
mint az uj korban, kell, hogy mindenkinek szemébe szökjék. 
E népnek nagy, igen nagy szerep van fentartva a nem-
zetek s hatalmak hitehagyottságával szemben." így i r t 
Dechamps bibornok 1879-ben. 

Lémann abbé ezt a szerepet mutat ja ki Izraelnek ; 
ezt vette könyve alapvetésül, azért az túléli a hasonló 
tárgyú iratokat. 

Isten országának eljövetele föltételezi, hogy a ke-
resztények s zsidók egykor kezet nyújtsanak egymásnak. 
„Miután a nemzetek egyvelegében minden tan kiállja 
majd tüzpróbáját és a közbeeső vallások elmerülnek, 
egymással szemben nem fog fennállani csak a teljes 
igazság s a teljes tévely, a kereszténység s atheismus, 
Isten egymagában és az ember egymagában. Akkor 
semmi felhő sem állván közbül a két választott nép, a 
zsidó s keresztény közt, a mult népe s a jövendő népe 
közt, észreveszik egymást a föld két végéről ; állandóan 
egymásra fognak tekinteni és miután fölismerték egymást, 
megindulnak mint két óriás, hogy egymást átöleljék." 

VEGYESEK. 
— A szent atya mint iparos- és gazdászati-intézet 

alapitója. A karthausiak a szent atyának jubileumi aján-
dékul egy mezőgazdaságot adtak, mely az aureliani-uton 
fekszik. Az ajándék, mely már magában véve is nem 
csekély értéket képvisel, értékében nyer még azon kö-
rülmény folytán, hogy az ajándékozók tekintélyes pénz-
összeget is csatoltak hozzá. XIII. Leo ő szentsége ezen 
mezőgazdaságra szegény gyermekek számára intézetet 
állí t tatott fel, a melyben azok iparosokká és gazdászokká 
képeztetnek. Ekként működik közre a szent atya nem-
csak szóval, hanem téttel is a társadalmi kérdés megol-
dásán ! Ehhez fogható nálunk a rákospalotai iparos- és 
kertészeti intézet, mely a budapesti első gyermekmen-
hely-eg^esület elnöke, a széplelkü Károlyi Sándorné szül. 
Korniss Clarisse grófnő ő nagyméltósága, nemkülönben a 
minden jó és hazafias ügy körül lankadatlanul buzgól-
kodó derék férje, Károlyi Sándor gróf ő excellentiája 
kezdeményezésének és áldozatkészségnek köszöni létét. 

— Simor János, bibornok herczegprimás ő emi-
nencziája, XII. számú, legújabb főpásztori körlevelében 
főegy házmegy éje papságával tudatja, hogy f. évi augusz-
tus hóban számára szent gyakorlatokat fog az esztergomi 
papneveldében megtartani, a melyekben akik résztvenni 
óhajtanak, ebbeli szándékokat augusztus hó 12-ig a 
főegyházmegyei hatóság irodájában jelentsék be. A szent 
gyakorlatok kezdetöket veendik augusztus 22-én d. u. 5 
órakor, végződnek pedig ugyanazon hó 26-án, a reggeli 
órákban. 

— Az aranyrózsát, melyet a pápa ő szentsége tavai 
tudvalevőleg a spanyol anyakirálynőnek küldött meg, az 
idén Caldwell kisasszony nyeré el az Egyesült-Államok 
Waddington nevü városából, ki egy az Egyesült-Álla-
mokban alapitandó kath. egyetemra 1'500,000 dollárt 
ajándékozott. Ez most a második eset, hogy az arany-
rózsát, melyet eddig csak fejedelmi vérből származó höl-
gyek szoktak volt kapni, ismét egy polgári állású nő 
nyerte el. Első izben Sherman tábornok neje volt sze-
rencsés elnyerni azt. 

— Osszhangzó tudósítások szerint a Vatikánban 
egy memorandumon dolgoznak, melyben a szent atya 
az Olaszországgal való sokszor emlegetett kibékülés 
előfeltételeit fogja megbeszélni. E memorandum egyúttal 
arra lesz hivatva, hogy összekötő kapcsul szolgáljon a Qui-
rinallal való közvetlen érintkezésre nézve. Ámbár pedig 
XIII. Leo pápa, a messze látó és számitó diplomata 
nem gondol arra, hogy óhajai a legközelebbi jövőben 
teljesedni fognak, mégis épit a bekövetkezendő időkörül-
ményekre, melyek miként a németországi kulturharcz 
befejezésénél, ugy a római kérdés megoldását illetőleg is, 
segítségére lesznek. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a 
németországi kulturharcz végleges rendezését is hosszú 
éveken át tartó tárgyalások előzték meg. 

— Katholikus hitrokonaink Ausztriában nagyon is 
rászorulnak a kath. köztevékenység felvirágoztatására. 
Vannak egyes vidékek, egyes egyházmegyék, melyekben 
a hitélet pangását a paphiány miatt betöltetlen lel-
készi állások hosszú sora hangos kiáltással hirdeti. így 
péld. a gurki megyében 22 plébánia, 52 curatia és expo-
situra, 111 káplánság és 17 más állás volt ez év elején 
betöltetlen. I t t a nép körében a hitéletet kell emelni, 
hogy bőven teremjen a papi hivatás kegyelme. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A szentírás költészetéről. 
I r t a : Csicsáky Imre. 

III . 
A lyrai elem a szentírásban, jelesül a zsoltárok. 

A Biblia azon könyvei, ide számítva Mózes 
énekeit is, a melyek határozott költői jelleggel 
bírnak, a következők : Job könyve ; a próféták s 
egyéb szerzők énekei, benfoglaltatva a történelmi 
vagy prófétai könyvekben, mint pl. Baruch és 
Deborah énekei;1) Dávid 150 zsoltára, melyek 
azért fordulnak elő ily nevezett alatt, minthogy 
a legnagyobb rész magától Dávidtól való. Sz. 
Jeromos Jeremiáshoz irt előszavában az ,Énekek 
énekét's Jeremiás , Siralmait1 is a költészeti köny-
vek közé sorozza. Ide tartozik továbbá Jákob 
áldása a ,Genesis' végén; Mózesé a ,Deuterono-
mium'-ban, Balaam profétiája, melyek mind 
határozottan a költői jelleggel biró müvek közé 
sorozhatok. 

Azok, kik a szép litteraturával foglalkoznak 
már számtalanszor tárgyalták e könyveket s 
előadták azok szépségeit kizárólag csak ezek-
ről tárgyaló müveikben, melyeket mi most csakis 
azért használunk fel, hogy némi tájékozást nyújt-
sunk azon olvasóinknak, kik még e könyveket 
nem olvasták; — később szerencsések leszünk e 
könyveket kiváló elmélkedésünk tárgyává tenni. 

A zsoltárok könyve : Qi-SniH (tehillim), mind-
annyi közt leginkább méltó a figyelemre, azért 
kiválóan fogunk vele foglalkozni.2) 

M Debborah diadal-éneke, Mózes hálaéneke, jöven-
dölései, Jeremiás siralmai, Balaam profétiája, megjelentek 
magyar forditásban ezen értekezés Írójától. 

Schwarz idézett müvében : „Brevier der Weltli te-

Herder következőleg adja elő a zsoltárok 
természetét: A zsidóknál minden egyes ünnep-
nek megvolt a maga sajátos ünnepélyessége, 
zenéje, énekei s táncza; mert az Isten népének, 
az ő láthatatlan és szövetséges Ura és azon 
sátor előtt, mely az általa adott törvényt fog-
lalta magában, ugy kellett magát viselnie, mint 
örvendező népnek. E szövetség feladata volt: 
ily ünnepélyességek és közös énekek által ápolni 
a zsidó népben a nemzeti nemes büszkeséget, azaz 
azt, hogy tartsák folytonosan szemük előtt ere-
detöket, történetöket, patriarcháikat s Jehovah 
iránt való szeretetöket ; egyúttal a különböző 
törzsek ápolgatták egy és ugyanazon időben a 
testvéri szeretetet, az Istenben való örömet, 
kiknek mind csak egy láthatlan Urok, egy törvé-
nyök, egy templomuk vala. Ezen szavak: szent 
mulatságok, templom, zsoltár, előttünk ma csak 
hideg, rideg gondolatokat idéznek föl, mert ne-
künk nincsenek nemzeti ünnepeink, nincsenek 
templomaink, melyekben atyáink dicsőségét ma-
gasztalnók, nincs mindannyiunk szabadságát védő 
és megteremtő általános codexünk. íme ebben 
gyökeredzik azon körülmény, hogy mi azon zsol-
tárokat, melyek a szabadság és hazafiasság szel-

ra tur" következőleg jellemzi a zsoltárokat: „Ein Feuer-
strom der Begeisterung reisst den Dichter unmittelbar 
zu dem Gott hin, der sich nicht als ein in der Natur 
lebendes und mit ihr Einsgewordenes Wesen, sondern 
wie der über die Natur , als seine Schöpfung gebierende 
Herr offenbart. Die Sprache und der Ausdruck haben 
einen Schwung; die Bilder eine Erhabenheit und Kühn-
heit und in grossartiger Gedrängtheit eine Anschaulich-
kei t ; das vertrauungsvolle Gebet zu Gott, der Dank und 
Preis eine Inbruns t ; die Klagen eine Innigkeit, welche 
in der Poesie aller Völker und Zeiten unübertroffen ge-
blieben sind." 

53 
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lemétől vannak áthatva, rosszul értelmezzük. 
Csak azon nép bírhat nemzeti költészettel, mely 
nemes büszkesége és újjászületésének nemzeties 
tárgyaival dicsekedhetik. Ha valaki itt ellentétes 
fogalmak tömkelegébe jut, ha valakiben, külö-
nösen e szavak : isteni szolgaság, sanctuarium, 
szent ünnepélyességek csak szomorú fogalmakat 
idéznek elő, akkor valóban lehetetlen más ered-
ményre jutni. Belátjuk már most, hogy a zsoltá-
rok ily elfogult forditói miért hozták oly vissza-
taszító és mysztikus vonatkoztatásokkal össze 
ezen költeményeket, mely vonatkoztatások ön-
magoktól megdőlnek, ha a ,zsoltárok' nevét 
,nemzeti énekek'-kel adjuk vissza. E zsoltárok 
legnagyobb része sokkal szebb, sokkal érthetőbb 
szinezetben tűnik fel előttünk, ha olvasásukkor, 
mint oly hymnusok lebegnek szemeink előtt, 
melyekkel a vigadozó jó barátok az őket egye-
sitő testvériességet magasztalják ; különösen ha 
egy szabad nemzet énekeinek nevezzük el azo-
kat, a melyeknek feladata bennünket kölcsönö-
sen buzditani az erélyességre, a hazafiasságra 
s bennünk majd örömet kelteni a nemzeti jólét, 
majd vigaszt csöpögtetni a nemzeti szerecsétlen-
ségben. 

Mindezekből, amiket eddig mondottunk, azt 
látjuk, hogy a zsidók nagyon jól ismerték azon 
viszonyt, mely az Isten s az emberi nem közt 
létezik ; ismerték azon kötelmeket, melyekkel az 
ember mind felebarátja, mind önmaga iránt tar-
tozik. A zsoltárokban különösen föl van tüntetve 
a tiszta, a szent morál. Egyébiránt a mi czélunk, 
mint emiitettük, néhányat a szentirás e költői 
szépségű helyeiből megismertetni. 

Talán egy nemzeti hymnust akartok hal-
lani? . . . Hallgassátok meg Dávidot (a 123-ik zsol-
tárban), hol mig a hála és elismerés szózata fel-
hatol egész az Isten trónjáig, egyúttal a csodá-
lat oka is tudomástokra jut, mely nem más 
mint a veszély megismerése, melyet Isten róluk 
elháritott. 

Ha nem lett volna Istenünk, 
No mondja el ma Israel, 
Ha nem lett volna mivelünk 
A mi Urunk, lia karja el 
Nem űzte volna 
Feltámadt ellenségeinket, 
Ok ránk omolva: 
Talán elnyeltek volna minket. 

Akkor talán vizáradat 
Dúlt volna lelkeink felett, 
Hogy a dühöngő ár alatt 
Veszítsük el ez életet. 

De hála égnek ! 
Áldás, örökre hála Neki ! 
Nem engedé meg. 
Nem lettünk vészek martaléki ! 

Kitörtünk zsarnok vésziből, 
Miként vadászcselből madár, 
Megrontva már a csel, a tőr, 
Lelkünk fel a szabadba száll. 
Oh mert minékünk, 
Ki lelkünket mindig megóvja, 
Az Ur segélyünk, 
Az Ur, a menny-föld alkotója. 

Kit nem hat meg a panasz nagyszerű-
sége a,Super flumina Babylonis' kezdetű zsoltár1) 
olvasásakor? Volt-e valaha lant, mely a távol 
számkivetésből összhangzatosabb s megragadóbb 
hangon szólott volna? A fogságból való vissza-
térésről irt énekben Babylon foglyai közt azon 
csodálatos dolgok felett folyik a beszéd, melye-
ket Isten, atyáik Pharaó szolgaságától való meg-
szabadítása érdekében művelt, s a melynek föl -
ujitása uj reményeket kelt szivükben.2)" 

Midőn Sión rabbörtönét 
Kinyitja Istenünk, 

- . Ismét vidám szint ölt e l é t ; 
Mi üdvre ébredünk; 
S mely ekkorig oly rab vala, 
Oly bus, oly bánatos, 
Szabad lesz majd az ajk dala 
S gyönyörben áradoz. 

Daláraink zengésinél 
Mondják majd ellenink : 
Az Ur, az Isten mégis él, 
Hatalma meg nem ing ! 
El ám s hatalma is vele, 
Örök, nagy és csodás 
Ö, a szabadság Istene, 
Ha esd a rab-fohász. 

A szent szabadság az, miért 
Isten ! rabnéped ég, 
Eg mint hűvös forrásiért 
A forró délvidék ! 
Ki könyt vet el, gyönyört arat, 
Mi sirtunk már sokat, 
Megéljük az öröm-nyarát 
Az üdv-kalászokat ! 

Lehet-e barbárnak nevezni, kérdi Herder, 
azt a népet, melynek ily nemzeti énekei vannak? 
Es a zsidóknak számtalan ily énekei voltak. 

(Folytat juk.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
IDr I F i s z t e r I r r ^ r é t c l . 

(Folytatás) 

Második helyen emiitettük az érzéki élvezetet. A 
lélek érzéki tehetségeiként az öt külső érzéket, az 

n 137. zs. 2) 125. zs. 
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ezen öt érzéket összekötő sensus intimust, és az ezen 
érzékek eredményeit (érzéki képek) különböző módon 
földolgozó egyéb erőket, minők: a phantasia, vagy ima-
ginatio, memoria (érzéki), szokták fölsorolni. Ha tehát 
ezen tehetségeknek akármelyike szabadon, természetének 
megfelelőleg működhetik, előáll az élvezet, s ez az ér-
zéki *) élvezet. A tavasz-mezők első zöldje, az alpesi tavak 
azur-szine kellemesen foglalkoztatja a látó-érzéket ; a fuvola 
ezüsthangja, egy kellő távolból hangzó és összhangzó 
ének kellemesen hat a halló-érzékekre ; egy szabályosan, 
simára esztergályozott elefántcsont-golyót szívesen for-
gat az ember kezeiben ; — mindez érzéki élvezet, mely 
ezen vagy azon érzéki működést kiséri. 

Az érzéki és vegetativ élvezetnek egymáshoz való 
viszonyára nézve kettő érdemel figyelmet. — Először 
az, hogy habár azok, tekintve a psychologiai alapot, 
melyen a megkülömböztetés nyugszik, egymástól épugy 
lényegesen különböznek, a mint különböznek az érzéki 
és a vegetativ erők : mindazonáltal nem egyszer annyira 
egymásba olvadnak, hogy azok egymástól való elválasz-
tása éppen nem, megkülönböztetése pedig csak élesebb 
reflexió által lehetséges. Nevezetesen áll ez az inkább 
tenyészeti, mint szellemi életnek szolgálatában álló 
három érzékre, t. i. a tapintás, izlés, szaglás érzékére 
nézve. A természet bölcs alkotója ugy intézkedett, hogy 
nem egyszer az, a mi a tenyészeti életre kedvező, 
egyszersmind érzéki élvezetet is okozzon. Igy pl. az 
egészséges ital vagy étel nem csak a táplálkozás, 
hanem az izlés és szaglás tehetségeit is kellemesen 
foglalkoztatja ; az érzéki élvezet összeolvad a vegetativ 
élvezettel. — De e mellett előfordulnak olyan esetek 
is, a mikor ugyanezen élvezetek különbözősége nagyon 
is szembeötlő — a beállt ellentétek miat t ; pl. az édes 
méreg érzéki élvezetet okoz ugyan, de a vegetativ élve-
zetnek éppen az ellenkezőjével párosulva; ugyanez áll 
a kábitó illatról stb. 

Azután mi sem ismeretesebb a psychologiából, mint 
a phantasiának szoros összeköttetése a tenyészeti élet 
erőivel. Annak befolyása, közvetetlen hatása ezekre, a 
legszembetűnőbb módon nyilatkozik. S ezért történhetik, 
hogy a phantasia természetszerű működését kisérő érzéki 
élvezet igen gyakran együttjár a vegetativ élvezettel, éppen, 
mert a phantasia valamelyik vegetativ erőt (pl. egy 
olyan erőt, mely nem az individuum, hanem a fa j fönn-
tartására irányuló szerepkörrel bir) indifferentismusából 
erőteljesen kilendít s azt működésbe hozván, a vegetativ 
elvezetet — közvetve — eredményezi. 

Ezen két megjegyzést a többi között azért is tesz-
szük, hogy némi magyarázatát adjuk annak, miért neve-
zik néha a tisztán vegetativ élvezetet is érzékinek, s 
viszont, miért nevezzük itt-ott a magában véve és ere-
detében érzéki élvezetet testinek, carnalisnak. 

A harmadik helyen emiitettük a szellemi, és pedig 
az értelmi élvezetet. Eléggé tudva levő dolog az, hogy 
az értelem vagy máskép a fensőbb, a szellemi megismerő 
tehetség functióit a fogalom alkotás, itélés, következ-

Az „érzékit" sokszor használjuk a vegetat iv élvezet jelzé-
sére ; okát adni fogjuk. 

tetés, rendszeresités logikai formáiban végzi, s mind-
annyiszor, valahányszor azok könnyedén, szabadon, aka-
dály nélkül mennek végbe, — jól esik az a léleknek, 
vagyis értelmi élvezet származik. Tehát egy tiszta, vi-
lágos, teljes fogalomnak könnyed megalkotása; egy Íté-
letnél a ratio sufficiens gyors átértése ; az okoskodásnál 
a logikai consequentia villámszerű átpillantása, egy 
systema alkotó elemeinél az összekapcsolódási pontnak a 
lélek előtt történő fölvillanása, — mindez értelmi élve-
zetet okoz ; s általában, Aristoteles szerint, mindig élve-
zetes az, ha valamit megtanulunk, mert ezáltal mindig 
egy, (eszes) természetünknek megfelelő állapotba jutunk. 
S hogy ez az értelmi élvezet néha egész az elragadtatá-
sig fokozódhatig, azt mindenki tapasztalhatta, a ki szel-
lemi dolgokkal rendesen foglalkozik s mutat ja Archi-
medes „heureká"-ja. 

3. Mielőtt az utolsó helyen emiitett, és az igazi 
szeretet élvezetének nevezett speciesre átmennénk, egy kis 
kitérést, illetőleg visszatérést engedünk meg magunknak. 

Imént, az élvezet meghatározásánál, a harmadik 
helyen, a következővel találkoztunk: „az élvezet lelki 
állapot, mely akkor származik, mikor a lélek szeretetének 
tárgyát eléri s azt mintegy magáévá teszi." 

Azt mindenki tudja, hogy a psychologusok, de kü-
lönösen a moralisták kétféle szeretetet szoktak megkü-
lönböztetni, az egyik az igazi, a tiszta, a tökéletes, az 
érdeknélküli, az önzetlen szeretet ; nevezik még a jóakarás, 
a barátság szeretetének ; végre mondják tulajdonképeni 
szeretetnek is. Erről majd később. 

A másik szeretet pedig nem-igazi, önző, tökéletlen 
(amor mercenarius. — concupiscentiae.) 

A szeretet ezen megkülönböztetésének alapja épen 
nem a kisebb vagy nagyobb erőteljesség, intensivi-
tás, melylyel az föllép ; mert hiszen sokszor a leghe-
vesebb szeretetet találjuk önzőnek. — A megkülön-
böztetés alapját inkább az képezi, váljon Bi mit sze-
retünk, önmagában birt sajátságánál fogva vonzza-e a 
lelket, vagy pedig egy más, tőle különböző, de vele 
összefüggésben levő sajátságánál, pl. valamely hatásánál 
fogva ; a mely utóbbi esetben tulajdonképen már nem 
is az érdekelt dolgot szeretjük, hanem azt a tőle kü-
lönböző sajátságot, pl. a hatást, s csak ennek a ked-
veért, — és nem mint Aristoteles mondja : avrov svsxa, 
ccvtov — önmagáért, s önmagában szeretjük azt. 

Ez az utóbbi, a nem-igazi, a tökéletlen szeretet, 
az érdek szeretete. S meghatározható: „a lélek positiv 
törekvése vagy vágyódása, melynek tulajdonképeni tár-
gyát és végső czélját nem maga az a dolog képezi, a 
melyre ezen törekvés irányul, hanem inkább azon hatás, 
melyet eszközölni a dolog képes és alkalmas.2)" 

Ha már most minden élvezetnél, — mint fönnebb 
érintettük, — a szeretet3) közrejátszik ; mert minden 
élvezet ugy származik, hogy a lélek eléri azt, a mit 
szeret^ a mi után vágyódik : ugy előáll a kérdés, val-

>J Arist. E k e t . I. c. 11. n. 21. 
2) Jungmann . Aesth. 53. 
3) Kérem ezen szónak azon értelmét, melyet fönnebb hang-

súlyoztunk, élesen a. szem előt t t a r tan i . 
2* 
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jón tehát önző, vagy igazi szeretet-e az, mely a vegata-
tiv, az érzéki, és az értelmi élvezetnél szerepel? 

Nagyon könnyű belátni, hogy itt az önző szere-
tettel van dolgunk. A szeretet ugyanis itt nem irányul 
egyenesrn és közvetetlenül pl. a megismert igazságra, 
hanem a vele járó hatásra, t. i. az értelmi élvezetre ; és 
mert az igazat megismerni élvezettel jár, törekszünk, vá-
gyódunk azt megismerni, vagyis azt nem önmagáért, 
hanem az okozott élvezetért szeretjük ; és ha az igaz-
ságot önmagáért is szeretjük, és ekkor is támad élvezet 
A lélekben, — ez nem lesz értelmi élvezet, legalább is 
kizárólagosan nem, hanem egy más élvezet az, a mely-
ről majd később leszen szó. — Epigy az érzéki élvezet-
nél, a lenyugvó nap után szelíden fölragyogó esti csil-
lagot szívesen nézzük, és pedig azért, mert a szemeket 
kellemesen gyönyörködteti ; a szeretet, a vágyódás itt 
sem irányul a csillagra önmagáért, hanem a szemekben 
okozott érzéki élvezetért. S ha valaki, pl. a csillagász 
nem ezen élvezetért vágyódik látni az esti csillagot, 
hanem, hogy kutatásait folytathassa, ismét csak önző 
lesz ez a vágy, ez a szeretet, t. i. az értelmi élvezet 
kedveért. — Hasonlóképen a tiszta, alpesi levegőt sze-
retjük, mert beszívni azt, élvezetet nyújt , t. i. vege-
tativ élvezetet. — Nem mintha ezen fölsorolt és minden 
egyéb dolgot nem lehetne igazán és önzetlenül szeretni, 
hanem addig, míg az élvezet kizárólagosan akár vege-
tativ, akár érzéki, akár értelmi : a tárgy felé vonzódás 
tulajdonképen és első sorban nem a tárgy, hanem a 
hatás, t. i. a nyújtot t élvezet után való vonzódás, s a 
mennyiben ezt a vonzódást az általános „szeretet" szóval 
jelöljük, — az nem lesz igazi, hanem önző szeretet. 

4. Az önző szeretet végső eredményében vissza-
háramlik a szerető subiectumra, s nem állapodik meg 
azon tárgynál, melyre vonatkozik; és épen ezért van 
meg benne az önzés. A tiszta, igazi szeretet pedig épen 
azért önzetlen, mert bár az én szeretete mint minden 
lelki mozgás, vágyódás alapmozzanata, itt sem hiányoz-
hatik, — de azért a dolog szeretetével oly módon forr 
egybe, hogy attól magát mint czélpont el nem különíti. 
Innét pl. Aristotelesnél ezen tiszta szeretet következő 
jellemzése : abban áll az igazi szeretet, hogy az ember 
másnak, a kit szeret, azt, a miről tudja, hogy neki jó, 
kívánja ; és pedig nem azért, mert ily módon mint egy 
eszközzel saját javát eszközölhetné, hanem azért s any-
nyiban, mert és a mennyben az, annak, a kit szeret, töké-
letesedését és boldogságát mozdítja e l ő . I n n é t a ba-
rátság szokott körülírása : másnak jót akarni azért, mert 
az neki jó, és nem mert a szeretőnek jó ; — vagy : 
melynek czélja annak java, a kire épen a szeretet vo-
natkozik. — Tudvalevőleg a barátság a tiszta szeretetnek 
egyik alakja, mikor t. i. a szeretet tárgya egy eszes 
lény, (amor amicitiae.) 

Ezen szeretet tehát saját tárgyában mintegy meg-
állapodik, abban czél- és nyugpontját leli föl. Hogy a 
dolognak, mely a szeretet tárgyát képezi, melyik saját-
sága az, mely a mint ezen szeretetet, ezen vonzódást, 
ezen lelki mozgást megindította, ugv a megnyugvás, a 

kielégitettség állapotába el is vezette, — ezt említeni 
is fölösleges azok előtt, kik a philosophiában némi jár-
tassággal birnak ; ez t. i. nem más, mint a dolog jósága, 
és pedig azon jósága, mely nem a dolgon kivül áll, pl. 
annak valamely hatása különösen, hogy valakiben él-
vezetet alkalmas kelteni, hanem magában a dologban 
levő, s azért méltán benső jóságnak nevezhető sajátsága ; 
legyen ezen sajátság egyébként physikai természetű, 
avagy az erkölcsi rendhez tártozó. 

Az igazi szeretet tehát valamely dolognak önma-
gában es önmagáért való szeretete ; melynek valódi tu-
lajdonképeni tárgyát és végső czélját tehát épen azon 
dolog képezi, a melyre ezen szeretet vonatkozik. 

5, Ezek után átmehetünk az utolsó helyen emlí-
tet élvezetnek, az igazi szeretet élvezetének jellemzésére. 

Mindenesetre túlhaj tot t askesis, és a psychologiában 
nem nagyon jártas morál volt az, mely a XVII. század-
ban minden szeretetet, mint önzőt, elítélt, mihelyt annak 
kíséretében élvezetet vett észre. Az igazi szeretet szintén 
lelki működés ; és ha minden könnyed, szabad, természet-
szerű lelki működés élvezettel jár, mikép lenne psycholo-
gice megfejthető az, hogy csupán ez egyetlen működésnek 
kell az élvezetet kizárnia ? — Ellenkezőleg, ha a lélek 
a dolgoknak benső — akár physikai, akár erkölcsi jó-
ságát szereti, ha t. i. ahhoz nem valamely a dolog által 
okozott, vagy okozható vegetatív, érzéki, vagy értelmi 
élvezet kedveért, hanem ezen benső jóságtól indíttatva, 
vonzódik, vágyódik : ezen lelki működést is szükségképen 
kisérni fogja bizonyos tetszés, a megelégedettség, meg-
nyugvás bizonyos érzése ; és ez az igazi szeretet élvezete. 
A különbség csak az, hogy az érzéki, vegetativ, értelmi 
élvezetnél ez az élvezet vagy tényleg, vagy gondolatban 
(„secundum intentionem") de mindenesetre természeténél 
fogva, megelőzi a szeretetet ; itt pedig az igazi szeretet 
élvezeténél, természeténél fogva követi-, ott a sorrend 
ez : élvezet, szeretet ; itt pedig a sorrend ez : szeretet, 
élvezet. 

Azoknak érdekében, a mikért ezen psychologiai 
előzményekkel a t. olvasó türelmét és figyelmét fárasz-
tani kénytelenek vagyunk, fontossággal bír egy psycho-
logiai mozzanat, mely az igazi szeretetből fakadó élvezet 
fogalmában figyelmen kivül nem hagyható. S ez az, 
hogy valamint ezen élvezetet, ugy annak forrását az 
igazi szeretetet is mindig értelmi működés előzi meg, a mely 
t. i. a dolognak jóságát, — a szeretetnek t á rgyá t— a lélek 
előtt megjeleníti. Hogy ezen megismerési actus csakugyan 
az értelmi s nem valamelyik érzéki tehetségé, abból vi-
lágos, hogy tárgyát a jóság képezi, a jóságot pedig látni, 
hallani, képzelni stb. nem lehet, hanem csak az abstrac-
tióra képes szellemi, értelmi erő tudja azt a lélekben 
megjeleníteni. S igy ezen élvezet psychologiai processusa 
a következő : valamely a lélekbe felvett phantasma alap-
ján az értelem észreveszi, szemléli, megismeri a dolog 
benső (akár physikai, akár erkölcsi) jóságát ; ezt nyom-
ban követi az igazi szeretet, és ettől elválaszthatlanul 
bekövetkezik az élvezet. 

(Folytat juk.) 

i) Arist. Rhet , II. c. 4. n. 2. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 19. Szomorú statisztika. — Nyolcz 

napja, hogy a főv. közigazgatási bizottság ülésén a fő-
kapitányság jelentése felolvastatott, melynek többi rész-
leteit mellőzve, egyre szorítkozunk e helyen. Maga a 
jelentés t. i. kiemeli szomorú jelenség gyanánt, hogy az 
elmúlt félesztendőben a rendőrségnek a többek között 
3108 személvlyel volt dolga, kiknek rendes foglalkozá-
suk van, kiket tehát „semmiesetre sem a nyomor vagy 
szükség vitt a bűntett elkövetésére. Szomorú jelenség 
az is, hogy a gonosztevők lisztáján nem kevesebb, mint 
104 tizenhat éven alóli gyermek fordul elő." 

Mindenesetre szomorú statisztika ! A túlságos hu-
manitástól vezetett igazságügy, mely a büntettek sta-
tisztikájában csak az agy különféle, kimenthetetlen mű-
ködéseit látja, mindenesetre legalább részben fényes 
czáfolatot nyert abban a tényben, hogy egy félesztendő 
alatt 3108 bűnös is akadt, kiket semminemű nyomor 
vagy inség nem vezetett büntettek elkövetésére. Ha 
nem a nyomor, hát mi az oka ezen bűntetteknek ? Az 
agytömecsek rendetlen kiválasztása vagy mozgása ? Köny-
nyü és könnyelmű theoria, mely minden komoly alapot 
nélkülöz. A haekelianus felfogás szerint érthető, de a 
baekelianus alapelvek tarthatatlansága miatt el nem fo-
gadható. Nem akarunk itt bölcseleti fejtegetésekbe bo-
csátkozni, csak egy argumentumot ad hominem akarunk 
érinteni. Ha igaz az a felfogás, hogy az agytömecsek 
mozgása idézi elő a mi elhatározásainkat, ha tehát ezek 
bennünk, de nélkülünk jönnek létre, akkor eo ipso vége 
van a szabad elhatározásnak és következésképp a beszá-
mithatóságnak. Ha nincs szabad elhatározás, beszámitha-
tóság sincsen, tehát büntetés sem alkalmazható. Akkor 
ily szerencsétlen egyéneket tőleg sajnálni, de büntetni sem-
miképp sem lehet. Vége van tehát minden igazságszol-
gáltatásnak. A mit pedig még a legnagyobb humanisták 
sem fogadnak el. Ha tehát sem a nyomor, sem szabad 
elhatározástól teljesen független agy tömegmozgás a bün-
tettek keletkezésénél számba nem jöhet, akkor csak egy 
maradhat fön, mint elegendő ok : a szabad akarattal 
való visszaélés, a bün, a szenvedély. A bűn, a szenve-
dély tanyája pedig a hitetlen ész, a vallástalan sziv, 
következőleg csak hitetlenségre és vallástalanságra ju-
tunk, mint, a büntettek legutolsó kutforrására. A főv. 
főkapitányság jelentésének első része, mely konstatálja, 
hogy 3108 egyén nem a nyomortól űzetve az igazság-
szolgáltatás kezébe került, tehát nem egyéb, mint annak 
bevallása, hogy vallási és erkölcsi tekintetben szép fő-
városunk nem halad, hanem hanyatlik. Mi ezért termé-
szetesen nem a főv. főkapitányságot teszszük felelőssé, 
hanem azt a szellemet, mely vagy két évtized óta köz-
életünkben lábra kapott ; azt a szellemet, mely a vallást 
gúnyoló, fitymáló és kisebbítő irányból erkölcstelen 
egyéneket, romlott gonosztevőket nevelt. S ha megdöb-
benve észleli ezt a tényt a gondolkodó ember, akkor 
nem lehet bensőbb és forróbb óhaja, mint megszüntetni 
azt a piszkos forrást, melyből oly szomorú jelenségek 
származnak. „Adjátok vissza a vallást a népnek" mondá 
egy izben az öreg Vilmos császár és valóban senki sem 

mondhatja, hogy az agg uralkodót más indok vezette, 
mint a nép elvadulásából merített tapasztalat-parancsolta 
szükségérzet. Mikor fognak minálunk ily önbeismerésre 
ébredni ? Pedig enélkül csak tovább haladunk ama lej-
tőn, melynek végállomása a vallási és erkölcsi nihilismus, 
utolsó végpontja az anarchia. Erudimini, qui judicatis 
terram ! . . . . 

A másik szomorú jelenség az, hogy 104 tizenhat 
éven alóli gyermek fordul elő a gonosztevők lisztáján. 
Valóban rettenetes haladás! Elijesztő kilátás a jövőre! 
Ha a fiatal nemzedék már oly korán fog a bűnös élet-
hez, mi lesz ennek a folytatása ? Mi nem akarunk vá-
dakkal előállani ; mi tudjuk, hogy a főváros nagyon 
sokat költ a tanügyre ; azt is tudjuk, hogy az oktatás-
nevelés vallás-erkölcsi irányára ujabb időkben minden 
elismerésre méltó áldozatokat hoz, de egyet el nem nyom-
hatunk, azt t. i., hogy a roppant veszélyeknek kitett, 
szülőiktől gyakran egészen elhagyatott gyermekek szá-
mára, különösen pedig azok számára, kik már valamikor 
a rendőrséggel összejöttek, mi sem történik. Javitó in-
tézetre nagy szüksége volna a fővárosnak. Mit is használ 
az, ha a rendőrség elfogja a fiatal gonosztevőket, ha 
meg is bünteti, de ha javításuk érdekében mi sem tör-
ténik ? Mi lesz az ilyen fiatal gonosztevőből, ki ha meg 
is lett büntetve, talán még mint nagyobb és ügyesebb 
gonosztevő kerül ki, mint a milyen volt büntetése előtt. 
Valóban minden meggondolásra és megszívlelésre méltó 
dolog volna az, a serdülő fiatalság számára, mely a fő-
város kivált szegényebb utczáit minden felügyelet és 
ellenőrzés nélkül betölti, oly intézet létesítése czéloz-
tatnék, melyben a gonoszság első csirái gondos kezelés 
által kiirtatnának, vagy pedig a nagyszámú veszélyek 
ellen biztos menhelyet találnának, kik még romlatlanok, 
de minden pillanatban a vétek és a bün ösvényére el-
tévedhetnek. Ily szempontokból tekintjük mi a főv. fő-
kapitányság idevágó jelentésének szomorú sztatisztikáját. 

p 

Csanádi egyházmegye. Föpásztori szózat szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa jubileumára vonatkozólag. — 

A katholikus lapok állandó rovatot vezetnek egy 
a folyó 1887. év utolsó napján bekövetkezendő esemény-
ről, mely első sorban az egész világon elterjedt katho-
likus egyház fiainak fiúi kegyeletök nyilvánítására szol-
gáltat kiváló alkalmat, de mint az érkező hirek tanúsítják, 
a nem katholikus országok és nemzetek részéről is ér-
deklődő figyelemben részesül ; s igy feltehetem, hogy 
mindenki tudja, miszerint szentséges atyánk XIII. Leo f . 
évi deczember hó utolsó napján áldozárságának félszá-
zados évfordulóját ünnepli. 

Midőn az atya örömünnepet ül, a gyermek sem 
mulaszthatja el, hogy az ünnepben az atya iránti szeretet 
és ragaszkodás által indittatva és az isteni gondviselés 
iránti hálával eltelve részt vegyen. Ha tehát a katho-
likus egyház közös atyja és Krisztus Urunk földi hely-
tartója dicső áldozárságának félszázados emléknapját 
ünnepli, mi is a világegyház összes tagjaival együtt 
örömünnepet üljünk és tegyük az által az eseményt 
magunk részéről is emlékezetessé, tudván azt, hogy 
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Anyaszentegyházunknak ereje a sokféle elnyomatás és 
üldöztetéssel szemben az Isten által nyújtot t védelmen 
és isteni Megváltónk Ígéretén kívül a tagoknak a kö-
zös főhöz való tántoríthatatlan ragaszkodásában is rejlik ; 
és hogy XI I I . Leo Krisztus földi helytartói közül az, 
ki, habár kénytelen volt az ellenséges elnyomatás szomorú 
örökségét elődjétől átvenni, ennek fokozódását napról 
napra szemlélni, és mint fogoly saját házának falai közé 
visszavonulni, az egyház- és vallásellenes áramlat és 
durva erőszak által szorongatva is képes volt bölcses-
sége és Istenbe vetett erős hite által az egyháznak és 
a vallásnak uj fényt szerezni. 

A katholikus egyház fiai ez okból vetekedve sietnek 
közös atyjuk örömünnepében szivök minden érzelmeivel 
résztvenni és ezen részvétöket a gyermeki szeretet által 
sugalt adományokkal tanusitani. Mi is siessünk tehát 
szeretettel és gyermeki ragaszkodással övezett Atyánknak 
ezen ünnepélyes alkalomból szelUmi és anyagi adomá-
nyainkat lábaihoz letenni. 

Hogy ez ünnep Magyarország mint a Regnum 
Marianum részéről méltóképen megülessék, a magyar 
katholikus egyház főpásztorai és befolyásos világi hivei 
részéről országos mozgalom indult meg, közgyűlés tar-
tatott, határozatok hozattak és egy szűkebb végrehajtó 
bizottság alakíttatott. Mi lesz a hozott határozatok alap-
ján a teendő, alább részint már most előadatik, részint 
esetleg külön intézkedésben közhírré fog té te tni : ez al-
kalommal csak arra kívánom a T. Cz. lelkész urakat 
felhívni, hogy az esemény bekövetkezését és ennek a katho-
likus egyházra kiható nagy fontosságát híveikkel a szó-
székről tudassák és őket szellemi és anyagi adományok 
nyújtására hajlandókká tegyék. 

A szellemi adományok állanak a buzgó imában, 
melyet az anyaszentegyház szabadsága és felmagasztal-
tatásáért, valamint szentséges atyánk jólétéért Istenhez 
intéznek ; az anyagi adományok állhatnak a művészet és 
kézműipar mindazon termékeiből, melyek az isteni tisz-
teletnél használhatok, és Rómában, ha kellő időre oda 
elküldetnek, nyilvánosan ki is állíttatnak. A ki azonban 
egyházi használatra szolgáló ilyen művészi és iparczik-
keket nem nyújthat , az adhat péterfilléreket, mindenki 
tehetsége és fiúi kegyeletének sugallata szerint, meiylyel 
az anyaszentegyháznak mindenéből kifosztott és szoron-
gatott legfőbb pásztorát segélyezi, hogy egyházfejedelmi 
magasztos feladatát Isten dicsőségére és a lelkek üdvére 
minél szélesebb terjedelemben megoldhassa. E részben 
tehát már most a következőket rendelem : 

1. A hivek a szószékről a pápai jubileum fontos 
eseményére figyelmesekké tétetvén, buzgó imára hivassanak 
fel szentséges atyánk XIII. Leóért. Ezen imák különösen 
azok, melyeket egyesek szivök sugallata szerint végezni 
akarnak, lehetnek különfélék ugyan, névleg azonban kí-
vánom: hogy vasár- és ünnepnapokon a nagymise végén 
a legméltóságosabb oltári szentség az áldoztató kehelyben 
kitétetvén, a miséző előimádkozása mellett közösen három 
„Miatyánk" és „Üdvözlégy" és a misekönyvben foglalt 
különféle imák közöl a pápáért mondandó ima „Deus 
omnium fidelium Pastor et Rector" a nép nyelvén 
közösen elmondassék és a szokásos „ Szent vagy Uram" 

ének elzengése után áldás adassék. Ezen imák egészen 
a f . év végéig minden vasár- és ünnepnapon nagymise 
után elmondandók. 

2. Péterfillérek gyűjtése tartassék és pedig tekinttel 
a rend,kivüli alkalomra, nagyobb mértékben mint máskor. 
Ezen pénzbeli adományok, mihelyt a gyűjtés be lesz vé-
gezve, a kerületi esperesi hivatalokhoz, innen pedig az 
egyházmegyei hatóságokhoz küldendők be. 

A folyó hó 14-én Budapesten az országos jubileumi 
nagybizottság által tartott közgyűlés az előkészítő bi-
zottságnak javaslatait elfogadván, ezek keresztülvitelére 
egy végrehajtó bizottságot alakított. Ezen határozatok 
egyike egy hódolati felirat szerkesztése és aláírások gyűj-
tése, másika pedig a pénzadományok gyűjtése iránt in-
tézkedik. 

Az aláirásokra nézve kívánatos, hogy mennél több 
legyen, és elfogadtatik minden katholikusnak aláírása 
különbség nélkül. Az erre szolgáló egyforma ivek min-
denhová el fognak küldetni és a hódolati aláírások be-
végzése után ide beküldendők. 

A pénzbeli adományokra nézve a bizottság azon 
véleményben van, hogy minden családfő minimum gyanánt 
5 krt adományozzon ; a kinek tehetsége van és akar is 
többet adományozni, ebben az 5 krnyi minimum által 
nem korlátoltatik. A pénzbeli adományok mennyisége az 
adományozó sajátkezüleg írandó nevével együtt külön 
íven közönséges papíron jegyzendő fel és a pénzzel együtt 
ezen ivek is ide beküldendők. 

Hogy a hódolati aláírások és a pénzgyüjtések mű-
velete gyorsabban eszközöltethessék, czélszerünek látszanék, 
a lelkész urak elnöklete és felügyelete alatt néhány buzgó, 
az ügy iránt érdeklődő férfiból helyi bizottságot alakítani. 
melynek tagjai a legczélszerübbnek mutatkozó módon 
mindkét tárgyban eljárnának és az eredményt az esperesi 
hivatalhoz leendő átszármaztatás czéljából a lelkész urak-
nak átadnák. 

Kelt Temesvárott, 1887. május 26. 
Sándor s. k., püspök. 

Porosz-Szilézia katholikusainak nagygyűlésén, — 
a mely folyó hó első hetében Neisse-ben tartatott meg, 
újból fényesen lőn beigazolva a sziléziai katholikusoknak 
egysége, hitszilárdsága és a szentszék iránt való rendit-
hetlen ragaszkodása. Neisse, ez a „sziléziai Róma" a 
katholikusokat első ízben 1875-ben látta falai között 
nagygyülésezni. és jóllehet azóta sokban nagy változások 
állottak be, csak a sziléziai katholikusok dicsteljes ma-
gatartása nem változott. Különösen három körülmény 
tette fontossá az idei nagygyűlés t ; 1. a katholikusoknak 
állást kelle foglalniok az uj egyházpolitikai helyzettel 
szemben ; 2. nyilatkozniok kellett a mindinkább előtérbe lépő 
iskolakérdésben; 3. a Centrum-párt feloszlására speculáló 
ellentábor üzelmeivel szemben bizonyságot kellett tennie a 
nagygyűlésnek, hogy a Centrum-párttal minden alapvető kér-
désben rendületlenül együtt tart . Dr. Porsch képviselő 
beszéde az egyházpolitikai helyzet alakulásáról általában 
és a feljelentésről, ennek jelentősége-, következményei-, 
nemkülönben azon eszközökről, melyek a följelentést 
ártalmatlanná teszik, kölönösen : a tiszta népies szónok-
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lat mintája gyanánt tekinthető. A szónok nem csinált 
titkot abból, hogy a katholikusok ellenszenvvel viseltetnek 
a feljelentés ellen ; leplezetlenül mutatott rá a veszélyekre, 
melyek abból származnának és miután határozottan hang-
súlyozta a sziléziai katholikusoknak Róma ez ügyben teendő 
rendelkezései iránti készséges hódolatát, kifejtette egyúttal 
a kötelmeket, melyek az állami beavatkozással szemben 
a papságra háromlanak, nemkülönben tüzetes megbeszé-
lés tárgyává tevé azon kötelességeket is, melyeket az uj 
helyzet ez összes katholikus állampolgárságra ró. Szűnni 
nem akaró helyeslés követte a szónok beszédjének külö-
nösen ama részét, a melyben a Centrum iránti hűségre 
intette a hallgatóságot s a mely lelkes helyeslés bizony-
ságul szolgálhat az ellentáborbelieknek arra, miszerint 
czéljaikra nézve a kath. Sziléziától nincs mit várniok. 
Nem kevésbé fényes és tanulságos vala Dr. Franz kano-
nok beszéde is, ki mint Szilézia szocziális apostola, rö-
vid idő alatt, magától érthetőleg nagy áldozatokkal és 
táradsággal, virágzó egyleteket és egyleti házakat hozott 
létre a munkások és munkásnők számára Boroszlóban. 
Beszéde a szocziális kérdésnek volt szentelve. Könnyen 
érthető, világos vonásokban kiterjeszkedett az eddigi 
szocziális reformokra ; hangsúlyozta a munkások gyors 
oltalomba vételének szükségességét, és feltüntetvén az 
egyháziaknak a munkásügy körüli egyöntetű tevékeny-
sege és eljárása sikeres eredményeit, felszólította Szilézia 
katholikusait és papságát, hogy munkásegyleteket alakí-
tani iparkodjanak. Fénypontjául tekinthető e jelentőség-
teljes beszédnek különösen a következő mondat : „Az 
egyház, a mennyiben az állanii hatalom önkényének van 
alávetve, a munkásnép előtt elveszíti tekintélyét és szocziá-
lis erejét." E szavakban világosan van kijelölve egy 
egészséges és erőszakos rázkóatatásoktól megóvó társa-
dalmi reform élőföltétele, mely is nem egyéb, mint az 
egyház szabadsága. — Engel plébános beható beszédben 
fejtegette a mindinkább égetővé lett iskolakérdést, tekin-
tettel különösen Sziléziának lengyel részeire. Beszéde, 
mely minden hű katholikus lelkéből volt meritve, ama 
határozati inditványban végződött, a mely követeli, hogy 
az egyház és szolgái a vallásanitás vezetését illető jogu-
kat akadálytalanul gyakorolhassák, az egyháznak az is-
kola fölött való felügyelete megóvassék, a még fennálló 
felekezetnélküli iskolák megszüntettessenek és a kath. 
iskolák számára kath. felügyelők kineveztessenek. A 
neisse-i nagygyűlés eszerint méltón sorakozik a sziléziai 
katholikusok előbbi nagygyűléseihez. Határozatai Szilé-
zia katholikusainak szivében általános visszhangra fog-
nak találni. 

I R O D A L O M . 
— Rómából a következő előfizetési felhívás küldetett 

be hozzánk: 
Ephemeris Parochorum publicatio mensilis (ab Auc-

toritate Ecclesiastica íevisa atque adprobata). — Sub 
hoc titulo, die XIX. Mártii S. Josepho, B. V. M. Sponso 
et Ecclesiae coelesti patrono sacra, latinum prodiit opus, 
quod cum Romae edatur, unde lux oritur et ubi Sum-
mits animarum sedet Pastor, Curionibus et Presbyteris 
Orbis dicatur, quorum est: creditum sibi gregem Christi 

instituere. — Acta Summi Pontificis, illius literae ency-
clicae, alloquutiones, sacrarum Congregationum décréta 
ac sententiae, adjecta causarum synopsi, totidem funda-
menta sunt operis hujus, cui non desunt morales exer-
citationes in casibus conscientiae, rituális disr.iplinae 
quaestiones, tum praecipuarum rerum notitia, quae ad 
Romam pontificiam pertinent, vel ad insigniores orbis 
Antistites, vel ad opera ac studia de ecclesiastica disci-
plina, quae in vulgus edentur, vel ad omnia, quae Divi-
num cultum et Ecclesiae decus prae caeteris afficiunt. 
— Semel in mense fasciculus vulgatur sexdecim paginis 
constans; associatio fit ad annum pretio libellarum (francs), 
quae in antecessum solvi debent, et quidem : Très pro 
nationibus Europae aliisque unione postali utentibus, 
Quatuor pro reliquis. — Quis est Parochus aut Sacerdos, 
qui magnam Ephemeridis utilitatem tam levi onere asse-
quendam non videat, et in album associatorum referri 
non aveat ? Hoc facile obtinetur mittendo nomen, domi-
cilium cum relativo pretio sub t i tu lo: „Librtria Aure-
liana (Italia) Roma" quae est hujus publicationis pro-
prietaria, et quae ocyus fasciculos vulgatos mittit. 

Az együttesen beküldött I. füzetnek érdekes és 
tanulságos tartalma ez : 

S. Josephi B. M. V. Sponsi: Invocatio. Parochis 
et Sacerdotibus orbis : Programma. Ex Actis Consisto-
rialibus : Cardinalium creationes, Episcoporum electiones. 
Décréta et Resolutiones Sacr. Congregationum S. R. E. : 
S. Congr. Indicis : Prohibitio opusculi. S Congr. Rituum : 
Decretum S. Congr. Concilii : Aesina, Administrat ions 
— Nivernen. Missae pro populo — Yivarien. Circa 
applicationem secundae missae — Asculana, Confraterni-
tatis. Casus Conscientiae : De Justifia et Jure . Quaestio 
Liturgica : De Benedictionibus De Curiis Ecclesiasticis 
apud S. Sedem: Congr. S. Officii, Congr. Indicis. Var ia : 
Consistorium publicum, Nuperrimus Christiani Populi 
Census, Bibliographia, Funebria. Monitum Speciale. — 
Si quis nomen operi acquirendo dare cupiat, sine mora 
adhaesionem suam mittere satagat, ne sequentes fasciculos 
serius recipiat. 

Melegen ajánljuk a lelkészkedő papságnak megszer-
zésre. 

VEGYESEK. 
— Az osztrák-magyar kapuczinusrend, tartományi 

gyűlését f. évi julius 13-án tartá meg Bécsben. Római 
megbizatás folytán elnökölt ft. Steiner Rikárd, eddigi 
tartományi főnök, ki a kapuczinus-rend alkotmányára 
hivatkozván, — mely szerint 6 évnél tovább senki elöl-
járói hivatalt nem viselhet — meghatottan s ugy ala-
kilag mint tartalmilag remek latin beszédben vett bucsut 
a rendtartományi atyáktól, megszabván egyszersmind a 
rendet, mely szerint a választásoknak meg kell történniök. 
A tsrtoTíiányi gyűlés lelkesen megköszönvén a lelépő t. 
provinczialisnak hatévi atyai kormányzását, a Szentlélek 
segítségül hivása után a választásokhoz fogott. Tarto-
mányi főnökké választatott ft. Ruckmich Piacid, buda-
őrsi születésű kitűnő rendtag, ki a tanári s rendkor-
mányzási pályán szerzett érdemei folytán köztiszteletnek 
örvend. Kormánysegédekké (definitorok) lettek : Mayer 
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Lörincz bécsi, Papp Berthold linczi, Berger Márk budai 
zárdafőnökök és Hanuszek Titus thelogiai tanár Po-
zsonyban. Örökül (custos generalis) Steiner Rikdrd ex-
provinczialis és Fekete Fidél választattak meg. — Szi-
vünkből hangoztatjuk : Éljenek a megválasztottak ! Éljen 
a derék kapuczinus-rend ! 

— Genuában a város polgármesterének elnöklete 
alatt bizottság alakult oly czélból, hogy Amerikának 
Kolumbus Kristóf általi fölfedeztetése négyszázados em-
léke megülésére az előkészületeket megtegye. Az ünne-
pélyességek a nagy genuainak tiszteletére 1892-re van-
nak tervezve. E czélból 31,500 frankon megvásároltatott 
azon ház, melyben Kolumbus if júkorát tölté egész 14. 
évéig — amikor t. i. hajós apróddá lőn — és a mely 
„Kolumbus-Muzeum"-má átalakí t tatván: 1892-ben fog 
megnyittatni. Felhivattak Amerikának összes államai, 
hogy küldjék el képviselőiket ez ünnepélyességekre. Mint-
hogy pedig Kolumbusnak tudvalevőleg, ha nem is kizá-
rólag, de mindenesetre első sorban, az lebegett szemei 
előtt ez uj világrész fölfedezésénél, hogy a kath. hitnek 
uj mezőt nyisson tevékenységre: érdekes leend látni, 
hogy a nagy férfiúnak ez irányelve és főczélja mily mó-
don fog érvényesülést nyerni a tervbe vett ünnepélyessé-
geknél. — Yederemo ! 

— A szabadkőműves páholyok a következő számban 
vannak képviselve Európa katholikus országaiban : Ma-
gyarországban van 40 páholy 1770 testvérrel. (Az osz-
trák-magyar monarchia nyugati részében állam-törvényi-
leg tiltva levén a szabadkőművesség titkos szövetkezete, 
páholyainak és testvéreinek száma kevésbé ismeretes.) 
Szegény Francziaországot 26,500 testvér 397 páholylval 
boldogítja agyon. Olaszországban 313 páholy 9000 test-
vérrel végzi az aknamunkát. Spanyolország 425 pohályá-
ban 36,500 testvér szítja a pártviszályok üszkét. Portu-~ 
galországban van 114 páhály 8000 testvérrel. Belgiumban 
143 páholy 9850 testvérrel idézi elő a meg-megujuló 
véres munkászavargásokat. A szánalomra méltó Irhont 
1021 páholy 76,100 testvérével nem engedi zöld ágra 
jutni. (Köztük az irhoni nagypáholylyal, melynek élén 
maga a wales-i nerczeg, mint fővédnök áll). Összesen 
tehát 2339 páholy 159,720 testvérrel van a continens 
kath. államaiban. Igazán józanul meg nem fogható, hogy 
mi tar t ja tulajdonképen össze ez embereket, különösen a 
mostani parlamentaris kormányzási rendszer mellett ! Hisz 
ha van valamelyiküknek kifogásolni valója a fennálló 
társadalmi rend és intézmények ellen, álljon hát elő vele ; 
jelölje meg az incriminált differencziákat, a bajok forrá-
sait s ezek gyógyszereit és sürgesse mint férfiúhoz illik, 
a bajok orvoslását! Avagy illik-e az „a becsületes és 
őszinte emberbaráthoz" — mely czimet a szabadkőműves-
ség oly igen negélyez és a maga számára lefoglalni sze-
ret — válaszfalakat emelni a társadalomban és ellensé-
ges lábra helyezkedni azokkal szemben, a kik az övétől 
más meggyőződésen vannak! ? Hol itt a szabadság, az 
egyenlőség, a testvériség ? ! 

— Bélyegköteles imakönyvek. Mióta az első katho-
likus imakönyvet kinyomták, mindig szokásban voltak 
az imakönyek elején néhány oldalra terjedő egyházi 
időszámitási táblázatot is adni, mely útbaigazítást nyújt 
a híveknek a változó ünnepek s a szentek névünnepének 
meghatarozására s melyet soha senki sem számított 
még eddig ama kalendáriumokhoz, melyek csillagászati 
adatokkal, a napok megnevezésével, dátumokkal, katho-
likus, református és görög névnapokkal, ugy a zsidó 
ünnepeket feltüntető táblázattal szoktak világi haszná-
latra kiadatni. Ma már azonban ki van sütve, hogy az 
imakönyvek függelékét képező egyházi időszámitási táb-
lázat is csak olyan kalendárium, mint a többi, ennél-
fogva minden ilyen táblázattal biró imakönyvre 6 kros 
kaleudariumstempli teendő ; az eddig stempli nélkül meg-
jelent imakönyvek kiadói pedig bélyegcsonkitás elköve-
tésének czime alatt busás pénzbirsággal sujtandók, hogyha 
e legújabb pénzügyi operatio rendeletét figyelmen kívül 
hagynák. Mondják, hogy a budapesti pénzügyigazgatóság 
ez irányban már meg is indította a hajszát több fővárosi 
czég ellen. No, most már nyugodt lehetsz jó szegény 
Magyarország ! A deficitek ezentúl nem fogják háborgatni 
álmaidat. 

— Az aludnimenés órájának fontossága. Paulai sz. 
Yinczéhez egykor egy hitküldér fordult ama kéréssel, 
hogy mondaná meg neki, miként őrizhetné meg legjob-
ban papi, buzgalmát. „Barátom, — úgymond a szent — 
minden azon órától függ, a melyben aludni mégysz." Es 
midőn ezen feleleten a fiatal hitküldér elcsodálkozott, 
igy felelt tovább sz. Yincze. Kétségen kivül ugy áll a 
dolog ; halld csak tovább. Ha bizonyos, meghatározott 
órában mégysz aludni, ugy könnyen, és pedig jó korán 
fel is fogsz kelni ; ha pedig a felkelésre eleve meghatá-
rozott órában, jó korán felkelsz, úgy könnyen megtart-
hatod naponként elmélkedésedet ; elmélkedésedtől pedig 
függni fog a sz. misének elmondása ; a sz. miseáldo-
zatnak mikénti bemutatásától pedig függ a papnak 
egész élete. Nincs-e tehát igazam, barátom ! midőn azt 
mondom, hogy a jóban való buzgóságod, sőt maga lelki 
üdvöd is, aludnimenésed órájától függ végső elemzésben. 

— Katholikus hitrokonaink Ausztriában sokkal több 
érzékkel és erélylyel birnak a katholikus actio terén. 
Nem sokat beszélnek, de annál többet tesznek. S a mi 
fő, eltalálják az actio módját és terét. Először is egy 
központi egyleti házat létesítettek a bécsi „Ressource" 
czimü intézetben, mely köré egy centralis kath. egye-
sület tisztán a végből csoportosul, hogy a kath. egyleti 
életnek minden nemét és alakját minden irányban meg-
indítsa. A fényes bécsi parlamenti épület közvetlen kö-
zelébe építették az osztrák katholikusok az ő központi 
egyleti házukat, a „Ressource"-ot. Innen igazán hatalmas 
mozgalom indult ki legújabban. 1886 május 6-án meg-
alakult a „Kath. iskola-egylet Alsó-Ausztria számára." 
Osztrák kath. hitsorsosaink remekül tudják az uralkodó 
ház támogatását megnyerni. így, ez az egylet ő felségét, 
a korona-herczegnét,- Albrecht főherczeget stb. már 
most, egy évi fennállás mellett jótevőkül s pártfogókul 
megnyerte. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A szentírás költészetéről. 
I r t a : Csicsáky Imre. 

(Folytatás.) 

De fordítsuk szemeinket egy más költői 
hang felé, s olvassuk el a koszorús költőnek a 
bizalomról szóló énekét.1) 

Mért agyarg e kába ellen, 
Mért merik királyai 
Isten ellen, Krisztus ellen 
Pártosan kiáltani : 

Ezt a jármot im levetjük ; 
Tűrni senki sem bolond ! 
Most mosolyg az Ur felettük 
Majd haragra kelve mond : 

0 királylyá ős Sionban 
Engemet tett, Krisztusát, 

, Hogy jogával őrzzem, óvjam 
A királyok trónusát. 

Mert ha majd a szent haragnak 
Bosszu-lángja fellobog, 
Akik hozzá hűk maradnak 
Csak azok a boldogok. 

íme mit mond Herder Dávid ezen ódájá-
ról. 2) „Nagyon könnyűé zsoltár lyrai menetének 
szépségét felfogni. Tárgya szabad, behizelgő s 
néhány rövidke szóval feltünteti az ellenség által 
okozott bajnak mibenlétét. De egy tekintet az 
ég magasáról, az ég fejedelmének egy mosolya 
rögtön semmivé teszi terveiket; mert a költő 
szerént e mosoly mindenható mennydörgéssé lesz ; 
és ő megérti a mennydörgés szózatát s meg is 
magyarázza. A hang erőteljessége és fönsége 
egészen illik az ég királyához, Istenhez. Az ódát 
a hü férfiak dicsérete zárja be. E költemény 

2-ik zsoltár, 1 — 13. v. 
2) Herder, i. m. 

minden egyes pontja igazságon alapszik s foko-
zatos emelkedése bámulatra méltó." 

Kinek nem volna annyi szépérzéke, hogy 
meg nem inditaná Mózesnek a néphez intézett buz-
dítása?1) Jegyezzük meg jól, mondja Barthélémy s 
La Harpe, hogy egyedül csak a zsidók költői éltek 
e kifejezéssel : Istent szeretni,1 mig a pogányok 
bölcsészei s költőinél ez egészen ismeretlen volt. 

A hymnusok ily szép keretében, melyek 
majd az ellenség felett kivivott győzelmet, majd 
a családiasság jótékonyságát, majd az öröm, 
bizalom, szomorúság különféle érzelmeit tün-
tették fel, aszerént amint azt az egyesek vagy 
az egész nemzet helyzete megkivánta, még az 
utasok számára ís volt énekök, hogy mikor az 
ünnepek vagy a templom-felépités emlékére fel-
mentek, (t. i. Jeruzsálembe,) buzdításukra, erő-
sítésükre szolgáljon. Ilyen a 88-ik zsoltár.2) 

Mily kedvesek hajlékaid 
Hatalmak Istene ! 
Szerelmedért lángolva itt 
Sóhajt a sziv heve ; 
Testem, lelkem sovárg s örül 
Ez éltető Isten körül. 

Hisz még a kis verébke is 
E tájat kedveli, 
Fészket kíván a gerle is 
Fiát, hogy keltse ki : 
Oltárodat kívánom én 
Isten ! dicső királyi Lény ! 

Szent templomod tornácziban 
Boldogok a hivők, 
Évszázadok folyásiban 
Dicsérnek Téged ők, 
Mert ótalmok levél nekik 
Magasra törnek lépteik. 

1) Deut. VI. 4 s a köv. vv., XXX. 11. s a köv. vv. . 
2) 83. zsolt 1 - 1 2 . 
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Hasonló czélzattal bir a 121 -ik zsoltár is. 
E költeményben egy egyszerű mezei lakosnak 
elragadtatása s gyermekies csodálkozása van fel-
tüntetve egy nagy város első izben való meg-
pillantása felett. Rövidsége miatt, ime az egészet 
közöljük. 

Örvendezek, midőn azt hallhatom 
Az Ur házába bemegyünk. 
Lábunk ma már tornácziban vagyon. 
Jeruzsálem épült nekünk, 
Mint egy hatalmas város védhelyül, 
Melynek javában minden részesül. 

Feléje mennek mind a nemzetek, 
Az Urnák összes népei, 
S az Ö uevének hálát zengenek, 
Mert a világot élteti. 
Ott van a jog, itélet és a bék, 
Ott az örök Dávid királyi szék. 

Édes barátaim, testvéreim, 
Könyörgjetek, oh esdjetek 
Hogy Jeruzsálem béke-térein 
Mindnyájan üdvözüljetek. 
Ti béke-tornyok, ősi szent falak 
Isten laka, örökre áldalak. 

(Vége köv.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
XDr. IPiszter Imrétől. 

(Folvtatas) 

6. Nem hagyhatunk i t t érintetlenül egy nehézséget, 
melyet valaki imént kifej tet t fölfogásunkkal szemben ta-
lán érvényesíteni óhaj tana. 

Nem ritkán találnak ugyanis az emberek valamely 
erény, pl. az ár ta t lanság szemléletében valódi élvezetet ; 
de azért legalább életök semmi bizonyítékot sem szol-
gáltat a r ra , hogy ugyanazon erényt szeretnék is. Miféle 
élvezet ez ? Az csak nem hihető, hogy ez érzéki, 
értelmi, vagy, hogy ne mondjam, vegetativ élvezet lenne ? 
Annak pedig, hogy az igazi szeretet élvezete lehessen, 
ellentáll éppen ezen szeretet hiánya. 

N e m szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy 
ez az igazi szeretet az, int esivitet s szempontjából, végtelen 
változatosságra képes, s a mellett mindig igazi szeretet 
marad. Ahhoz pedig, hogy ez a szeretet termékeny le-
gyen, vagyis, hogy külső cselekedetekben nyilvánulhasson, 
mindenesetre igen magas fokát kell elérnie az erőteljes-
ségnek ; kétségkívül magasabbat , mint ami ahhoz szük-
séges, hogy az az élvezet fölidézésére képes legyen. Tehát 
az ellenvetésben fölhozott esetben kétségkivül az igazi 
szeretetből fakadó élvezettel állunk szemben, — csak hogy 
kisebb fokú, nem tevékeny, nem termékeny szeretetből 
fakadó élvezet az. 

De, subsummálhatná valaki — ha igy áll a 
dolog, ha t. i. bármely alacsony fokú, gyönge szeretetből 
is származik élvezet, honnét van, hogy sokszor bizonyos 
személynek vagy dolognak, — a melyben pedig a benső 
jóságot lehetlen észre nem vennünk, — szemlélete tény-

leg, a tapasztalat szerint, ezt az élvezetet még sem kelti 
föl bennünk. 

E r r e röviden a következőkben válaszolunk. — Elő-
ször is ez az élvezet sokszor jelen van, de az öntudat 
előtt nem jelentkezik, vagy mert igen gyönge, vagy 
mert nem reflektálunk, vagy mert más, sokszor ellen-
tétes érzésekkel van párosulva, vagy végre, mert „ab 
assvetis non fit passió." Az élet szeretete kétségkivül 
igazi szeretet, és az ebből fakadó élvezetet még sem vesz-
szük észre, éppen, mert az folytonos; pedig hogy fakad 
abból élvezet, mutat ják azon esetek, mikor ezen élvezet 
(pl. a veszélytől való váratlan megszabadulás alkalmá-
ból) a ki törő öröm, az elragadtatásig fokozódik. 

Azután, néha valójában a dolgok benső jóságával 
szemközt nem támad a lélekben szeretet, tehá t az élve-
zet sem. S ez azért tör ténhet ik, mert ugyanakkor, midőn 
a lélekben ezen igazi szeretetnek kellene fölébrednie, a 
másik, rendesen intensivebb önző szeretet ugyanazon 
dologra nézve ott már jelen van ; ilyen összeütközéseknél 
azután az erősebb győz, s igy az önző szeretet az 
igazi szeretetet sokszor már csirájában elnyomja, vagy 
ha föl is ébredt, azt megerősödni nem engedi, sőt el-
lenkezőleg gyöngiti. S ez áll még akkor is, ha mind a 
két szeretet azonos, positiv te rmészetű; pl. a nagyon 
élénk érzéki élvezet mellett, a melyet szép dolog látása 
nyúj t , az igazi szeretetből fakadó élvezet r i tkán tud erőre 
kapni : mert az önző szeretet visszaszoritja az igazi sze-
retetet . Még inkább történik ez, hogyha az egyik, pl. az 
önző szeretet negativ irányban mozog. Ha valamely 
személyre, vagy dologra boszankodunk, mert kellemet-
lenséget okozott, nagyon nehezen és ri tkán fog bennünk 
ugyanezen személynek vagy dolognak egyébként meglevő 
benső jósága iránt a szeretet és igy az élvezet származni. 
A görögöknél közmondássá vált, hogy a fazekas mindig 
haragszik fazekas t á r sá ra , J ) pedig a hasonlóság a szere-
tetnek psychologiai motivuma szokott lenni. (Similis si-
mili gaudet.) I t t is az igazi szeretet elnyomja az önző, 
az érdekből fakadó szeretetet. 2) 

7. Imént hallottuk Gregusstól : „A szép tetszik, a 
rut visszatetszik, s ez a mondat kimeriti az egész aesthe-
tikát , csakhogy nem magyaráz meg semmit." — Maga 
ez a tetszés, vagyis a szép által okozott élvezet nem 
magyaráz meg semmit, de ha „kimeríti" az egész aesthe-
tikát, ugy egyszerűen lehetetlen, hogy az aesthetikus ne 
legyen képes az élvezetből, ha nem mindent, legalább is 
igen sokat kimagyarázni. Ha mást nem, legalább is ne-
gatív eredményt bizonyára szül az élvezet helyes fo-
galma, azt t. i. mi nem lehet szépség. Véleményünk sze-
rint azonban többet is lehet elérni az élvezet fogalmának 
ügyes fölhasználásával. 

Mikor akár a physicus, akár a philosophus vala-
mely sajátság mibenlétét kutat ja , rendesen azon tüne-
ményekből indul ki, a melyek mint okozatok, mint ha-
tások állnak szemben a sajátsággal, az erővel, mict 
okkal. Már pedig az élvezet a dolgok azon sajátságának. 

') Kai níQccfisvg -/.sçccfisï y.oxé £L, y.cà cwtëog doièà, 
Kcà TiTCü^os 7iTCû%ù> . . . (Hesiod) 

2) 1. Jnngmcinv. Aesth. 57. 58. §. I. könyv. II. rész. 1—3. 
fejezet. 32—73. §. 
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melynél fogva azokat szépeknek mondjuk, egyik elma-
radhatlan, szükségképeni hatása ; vele nem csak physice, 
hanem metaphysice is összefüggve ; mert a ki „szépet" 
mond, az „élvezetet" fejez ki. Lehetséges-e, hogy ezen 
hatás ne volna mindenekelőtt alkalmas arra, miszerint a 
szépség mibenlétének kutatásánál helyes nyomra vezes-
sen hencünket ? 

De fontosabb itt egy más tekintet. — Annak, a 
ki a szépség fogalmát akarja megállapítani, a valószí-
nűség szerint előre is le kell mondania arról, hogy ezen 
sajátság mibenlétét teljesen, önmagában véve (absolute) 
meg fogja tudni határozni. Miért? - Egyszerűen azért, 
mert analog esetek ilynemű kísérletnek eredménytelen-
ségét bizonyítják. Avagy képesek vagyunk-e a dolgok 
igazságát, — ezen sajátságot tőlünk elvonatkoztatva 
(absolute) meghatározni? Teljességgel lehetetlen. A 
mennyiben a dolgok bizonyos viszonyba lépnek velünk, 
nevezetesen a fölhozott példában az ember megismerő 
tehetségével, csak annyiban vagyunk képesek azok igaz-
ságát meghatározni : a dolog azon sajátsága, melynél 
fogva azok az eszes lény által megismerhetők. Ezen meg-
határozás obiectiv értékii ugyan, de világosan relativ, 
vagyis a mennyiben a dolgokban az eszes lénynek meg-
ismerő tehetségével bizonyos viszonyban vannak („meg-
ismerhetők"), annyiban igazak. — Ugyanígy vagyunk 
egy másik attribútummal, a jósággal is. A mennyiben 
t. i. a dolgok az eszes lénynek egy másik tehetségével, 
t. i. az akarattal, a vágyási tehetséggel vannak bizonyos 
viszonyban, annyiban mondhatók, hogy j ó k : „bonum 
eit ens appetibile.íí 

Minden valószínűség szerint igy áll a dolog a szép-
séggel is ; s ha igen, ezen sajátság meghatározásánál 
nem is képzelhető más kiindulási alap, mint azon vi-
sszonynak, melyben a dolgok, a mennyibeu szépeknek 
szoktak neveztetni, velünk vannak, — mint ezen vi-
szonynak — mondom — pontos megvizsgálása. — Ez 
pedig ismét arra utal bennünket, hogy kutassuk : vájjon 
a felsorolt négyféle élvezet közül melyik a szépség élve-
zete, vagyis azon élvezet, melyet a dolgok, a mennyiben 
szépek, bennünk fölidéznek? 

8. Önkénytelenül, még ha nem a művészet és az 
erkölcsiség viszonyáról irnánk is, felmerül itt az a kér-
dés: vájjon ezen ismert négyféle élvezetnek melyikével 
hozhatók legkönnyebben öszhangzásba az erkölcsiség 
érdekei ? 

Nagyon messze áll a józan erkölcstan attól, hogy 
csak a vegetativ, vagy az érzéki élvezetet is elhamar-
kodva, föltétlenül elitélje, erkölcsileg tilosnak mondja; 
mert akkor meg kellene fejtenie, miért alkotta Isten 
az emberi lelket ugy. hogy minden erőinek természet-
szerű működését elválaszthatlanul kisérje az élvezet? — 
Talán gyönyörűséget okoz a legjobb szellemnek az, bogy 
egyrészről lehetlen legyen nem élvezni az embernek, 
másrészt pedig, és éppen ezért, szükségképen vétkezzék ? 
— Több mint vakmerő állítás lenne az is, hogy ez 
csak a bűnbeesés folytán lenne igy. — Ki fogja elhinni, 
hogy az ártatlanság állapotában levő első emberpár nem 
élvezettel szivta magába a virágok édes illatát ? — Hogy 
nem talált gyönyört abban, mikor a tiszta égbolt azur 

ján, a hold és a csillagok szelid fényén pihentette tekin-
te té t? — S ezenkívül mily tökéletlen, az eléje tűzött 
czélok elérésére mily kevéssé alkalmasan képesített 
lenne az ember ezen vegetatív és érzéki élvezetek nél-
kül ; az élet keserűségeit mi sem édesítené, terheit mi 
sem könnyítené ; a szenvedések, fáradalmak elviselésére 
mi sem ösztönözné, ha ezen élvezet lépten-nyomon nem 
fűszerezné munkáját . Ki merné tehát föltétlenül elitélni 
az élvezetnek ezen két nemét, a nélkül, hogy Istennek 
mind jóságát, mind bölcsességét ne káromolja ? 

Ha ez igy áll, ugy annál kevésbé fogjuk az értelmi 
élvezetet erkölcsileg rossznak, tiltottnak mondhatni. Mikor 
Aristoteles csodálatos elméjével a gondolkodás törvényeit, 
és azok egész rendszerét végig tekintette, ezen diadalmas 
pillantást kétségkívül magasztos élvezet kisérte ; és ez 
az élvezet erkölcsi szempontból megmételyezte volna 
mindazt, a mit az emberiség Aristoteles lángeszének 
köszön ? — A mi az emberi élet szebb, nemesebb ré-
szét képezi, a vallás, a tudomány, a művészet, — mindez 
elválaszthatlanul összefügg az értelem természetszerű mű-
ködéseivel, — s igy az értelmi élvezettel is; hogy lehetne 
tehát rá absolut értelemben kimondani az „erkölcsileg 
rosz" Ítéletét ? 

Mindez valójában igy van; a vegetativ, az érzéki, 
az értelmi élvezet, absolute erkölcsileg nem rosz. De 
hát akkor miért mégis az a gyanakvó tekintet, melyet a 
moralista ezen élvezetnemekre vetni szokott? 

Egy axióma, melyet nem a moralisták gondoltak 
ki, hanem a melyben a józan ész hallatja magát, meg-
fejti ezen aggódó pillantást: „Delectatio propter opera-
tionem, et non vice versag vagyis: az élvezet nem ön-
magáért van adva és megengedve az embernek, hanem 
csak füszerképen ; jelentősége nem a czél, — hanem csak 
az eszköz fogalmában van kimerítve. A mig az élvezet 
arra szolgál, hogy az ember munkáját, czéljai felé való 
törekvését könnyitse, édesítse fűszerezze, addig az élve-
zet, a mint szükséges és fontos, épugy erkölcsileg nem 
csak nem tilos, hanem egyenesen jó ; de amint az él-
vezet a czél jelentőségére tolja föl magát, s az ember 
élvez, hogy élvezzen, meg lesz bontva a dolgok józan, 
természetes viszonya, ez élvezet észszerütlenné és er-
kölcstelenné válik. 

De ime ! a negyedik élvezetről, a tiszta szereted 
élvezetéről el is feledkeztünk ! — Nem feledkeztünk el, 
hanem szándékosan mellőztük, és most a mondottak vi 
lágosabbá tételére (contraria iuxta se posita magis elu-
cescunt) ezt is előveszszük. Honnét van, hogy a mora-
listák ezt az élvezetet soha sem „üldözik" ? —- Egysze-
rűen onnét, mert ennél, természeténél fogva, soha nem 
következhetik be, hogy a dolgok természet-követelte 
sorrendjét, viszonyát megzavarja ; megmarad mindig esz-
köznek, fűszernek, soha nem tolakodik a czél jelentő-
ségére ; áz igazi szeretetet, ezt az erkölcsileg mindig és 
szükségképen jó és megengedett lelki működést soha meg 
nem előzheti, hanem csak követheti az élvezet. Az előb-

') „Comedere et bibere usqne ad sa t ie ta tem ob solum, vo-
luptatem, non est pecatum, modo non obsit valetudini ; quia li-
cite potes t appe t i tus natural is suis actibus frui " Propos. 8-a dam-
na ta ob Inncc. XI. 

8* 
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bieknél az élvezetért van az önző szeretet, és az ezen 
önző szeretet által inspirált munkásság ; itt pedig mindig 
és szükségképen a szeretetből az élvezet. Mig tehát a 
vegetativ, az érzéki, az értelmi élvezet lehet erkölcsileg 
jó, de lehet erkölcsileg rossz is, addig a tiszta szere-
tetet követő élvezet erkölcsileg csak jó, és erkölcsileg 
rossz soha sem lehet. 

9. Ezen I. fejezet tartalmát azonban »psychologiai" 
előzmények képezik ; hozzuk tehát a mondottakat szo-
rosabb összefüggésbe a psychologiával. 

Az emberi lélekben vannak vegetativ, vannak ér-
zéki s vannak szellemi erők, és ezen erők összműkö-
désének eredménye az emberi élet, olyképpen, hogy, ha 
ezen összműködés harmonicus, az élet processusa is, 
physikailag, pychologiailag és erkölcsileg rendes, szabá-
lyos, jó ; de ha ezen harmónia az erők és azok műkö-
déseiben megbomlik, az életprocessus rendetlen, sza-
bálytalan, rosz lesz, ismét physikailag psychologiailag és 
erkölcsileg. 

Miben áll az erők és azok összműködésének har-
móniája a lélekben? — Abban, hogy az alsóbbrendű 
erő ne kerekedjék a fensőbbrendü fölé, hanem éppen azt 
a functiót végezze, a minek folytán a következő fensőbb-
rendü erő functióját a lehető legkönnyebben, legbiztosab-
ban, leghatékonyabban lesz képes végezni. így van ez 
bármely gépezetnél is ; az alsó kerék a felsőbbet, ez 
ismét a felsőbbet stb. haj t ja . Következőleg a harmónia 
a következő sorrendnek megtartását követeli meg: a 
vegetativ erők közvetetlenül szolgálnak az érzéki erők-
nek, ezek ismét közvetetlenül, a vegetativ erők pedig 
közvetve, szolgálnak a szellemi erőknek. Ezen szellemi 
erők közt azonban ismét megvan a sorrend : a vegetativ 
és érzéki erők ugyanis a jelzett módon a megismerő erők-
nek állnak szolgálatában első sorban, és azután az aka-
ratnak, mint a mely erő a legfőbb hegemóniát tar t ja 
és, — bár azon normák szerint, a miket az értelem föl-
állít, — az összes erőket, és azok összes munkásságát, 
tehát az egész emberi életet kormányozza. Ez, hogy 
ugy mondjam, a lelki tehetségek hierarchiája. Ha ez 
megbomlik, ha pl. az ész szerepét a phantasia viszi, ha 
az akaratot thronusáról lelöki valamely érzéki erő, vége 
van a harmonikus működésnek ; s a mi ilyenkor történik, 
az sem nem természetszerű, sem nem észszerű, sem nem 
erkölcsös, hanem ellenkezőleg erkölcsileg rossz, tilos, hibás. 

Ezen mondottakat használjuk föl az élvezet kü-
lönböző nemeinek erkölcsi szempontból való méltatására. 
Tudjuk, hogy az élvezet kísérője a lelki működésnek; a 
vegetatív erők működésének kísérője a vegetativ élvezet, 
az érzéki erőké az érzéki, az értelemé az értelmi, az 
akaraté a tiszta szeretet élvezete ; mert itt az akaratot 
azonosítjuk azon szellemi erővel, a mely a dolgok értel-
mileg megismert jósága felé vonzódik. — Ha tehát az 
erők közt, akkor az azok működését követő élvezetek 
közt is meg kell lenni a sorrendnek; mert különben 
megbomlik a harmónia, és bekövetkezik az erkölcste-
lenség. Ezen sorrend pedig nem lehet más, mint a kö-
vetkező : a vegetativ élvezet az érzéki élvezet kedveért 
van, mind a kettő első sorban az értelmi élvezet-, s 
mindez végül a tiszta szeretetből fakadó élvezet ked-

veért ; vagyis : a vegetativ erők működését fűszerezi a 
vegetativ élvezet azért, hogy könnyeben, készségesebben, 
hatékonyabban működjenek ezen erők és tegyék meg 
szolgálataikat az érzéki erőknek ; az -érzéki erők műkö-
dését fűszerezi az érzéki élvezet azért, hogy ezen erők 
készségesebben stb. szolgáljanak az értelemnek, — és ez 
iámét, helyes normák fölállításával, az akai'atnak, mely-
nek működését, mint a legmagasabb polczon álló élvezet, 
kiséri a tiszta szeretet élvezete. S ezen harmónia meg-
bomlik, ha pl. az akarat kormányzói tisztjét és a vele 
járó élvezetet pótolni, helyettesiteni akarja valamely 
érzéki erő, és az azt kisérő élvezet; s ugyanakkor be-
következett az erkölcstelenség ; az ilyen, nem helyén levő, 
a sorrenden kivül álló, a harmóniát megbontó élvezet, 
szükségképen természetellenes, észellenes, erkölcstelen. 

Látható ezekből, hogy a tiszta szeretet élvezete 
soha sem lehet erkölcstelen ; olyan ez, mint a fémek 
közt az arany, nem foghatja rozsda. De a többi három 
élvezet lehet erkölcstelen ; s leginkább az által lesz 
erkölcstelen, hogy túlságos intensivitas folytán a szolgáló 
szerepből kilép és domináló szerepet kezd vinni ; a leg-
főbb élvezet, a tiszta szeretet élvezetét nem csak le-
szorítja legmagasb állásáról, hanem azt gyengíteni, el-
fojtani törekszik. Ilyenkor azután többé nem az történik, 
a mit az akarat, az ész szava szerint, parancsol, — ha-
nem az, ,a mi az érzéki, értelmi, vagy éppen a vegeta-
tiv élvezetnek tetsző, kedves ; vagyis az élvezet eszköz 
helyett czél lesz. 

Ez az oka tehát annak, miért nem birnak föltét-
lenül a moralisták az első három élvezet erkölcsi jósá-
gában, s miért nem tar t ják azokat, föltétlenül, absolute, 
hanem csak föltételesen erkölcsileg jóknak. 

10. Ne feledkezzünk meg azonban arról, a miért 
itt az élvezet fogalmát és ktilönféleségét fejtegettük. Az 
átmenetet akarjuk ugyanis föltalálni a subiectumból az 
obiectumba ; vagyis keressük, hogy a négyféle élvezet 
közül melyik az, melyet a szépség a lélekben kelt, 
hogy ez által magának ezen tulajdonságnak, a szépség-
nek, fogalmára eljuthassunk, 

A vegetativ, az érzéki, az értelmi élvezet erkölcsi 
szempontból, — legalább is föltétlenül, — nem ajánlja 
magát ; a tiszta szeretet élvezete metaphysice kizárja min-
den lehetőségét az erkölcstelenségnek, s éppen azért 
erkölcsi szempontból mi sem kívánatosabb, mint hogy 
ez legyen azon élvezet, melyet a dolgok szépsége fölkelt 
a lélekben. Ezen esetben a szép-művészetek, melyeknek 
föladata ezen szépség élvezetét fölkelteni bennünk, első 
alapeszméjükben kizárnának minden erkölcstelenséget; 
s ha a szépmüvészetek az érzékeket is gyönyörködtetnék 
az újság, a változatosság, a philosophiai igazság stb. 
hatásával értelmi élvezetet is okoznának: ez mind csak 

A mit e helyt k i fe j te t tünk, lényegében ugyanaz, a mi t a 
k iny i l a tkoz ta tás az embernek erkölcsi állapotáról tanit . A concu-
piscentia abban áll, hogy az alsóbb és fensőbb rendű erők közt a 
természetes harmónia megbomlott , és a bünbeeset t embernek 
nehéz a fensőbb erőknek ura lmát az alsóbbak fölött fön tar tan i 
és érvényre ju t t a tn i . Az ár ta t lanság ál lapotában ezen harmónia 
teljes volt ; s igy, ha az első ember a bűnbeesés előtt pl. érzékileg 
élvezett, nem kel let t félnie, hogy ez által a lelki működésekben bár-
mely dishormonia keletkezzék. 
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a legfőbb, t. i. a szépség élvezetének érdekében történ-
nék ; ezen u. n. aestbetikai sajátságok a szépségnek, a 
kalleologicus sajátságnak csak eszközei lennének. Ebben 
az esetben az igazi művészet és az igazi morál összeüt-
közésbe nem jönnének soha. 

A mi meggyőződésünk az : a mint az u. n. aesthetikai 
fogalmaknak (érzékileg kellemes, igaz, uj, változatos 
stb.) a kalleologikus fogalommal (szép) való összezavarása 
folytán egyedül a hamis aesthetika akarhat az erkölcste-
lenségre leplet vonni : ugy másrészt egyedül az értelmet-
len morál lehet a szépmüvészetek, és ezekben a szépség 
üldözője, ha t. i. ugyanezen fogalmak összezavarása 
folytán azt, — elég balul — az erkölcsökre veszélyes-
nek itéli. 

Nem akarjuk azonban praeoccupalni az olvasó vé-
leményét, hanem érvek által akarjuk azt teljes bizonyos-
ságra emelni. S éppen azért, ha ezen fejtegetésünk az 
élvezetről, nem is volt élvezetes, avval vigasztaljuk ma-
gunkat, hogy azt nem szórakoztatás, mulattatás kedveért 
i r tuk: s e mellett az olvasóban első sorban azon figyel-
met és türelmet tételeztük föl, melyet egy annyira vitatott, 
és oly igen nagy fontosságú kérdésnek sikeres, elég bi-
zonyosságra jutot t megoldása méltán megkövetelhet. 

A szerzett fogalmakat a következő fejezetekben 
oly módon fogjuk érvényesíteni, hogy külön-külön meg-
vizsgáljuk, váljon a szépség által okozott élvezet vege-
tatív, vagy érzéki, vagy értelmi, vagy végre a tiszta 
szeretet élvezete-e ? — A két elsőről a II. fejezetben 
lesz szó, s az eredmény negativ lesz; a két utóbbiról a 
III. fejezetben, — s ez, részben, positiv eredményre fog 
vezetni bennünket. (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 26. A pápa jubileuma és a világi 

kormányok. — Mig a világ katholikusai a szeretet talá-
lékonyságával versenyeznek ama módok és kegyeletadomá-
nyok feltalálása és előállításában, melyekkel a szentséges 
atya közeledő áldozári jubileuma alkalmából, iránta való 
hódolatukat és szeretetöket a legméltóbb módon kinyil-
váníthatni vélik : addig az országok kormányai részéről, 
melyek pedig — mint ezt a Vilmos német császár és 
Viktória angol királynő jubileumánál csak nem régiben 
tapasztaltuk — éppen nem érzéketlenek és fukarok az 
ily ünnepélyességekben való részvevést illetőleg, — e 
kormányok részéről, mondom, egyáltalán még nem lehetett 
hallani, hogy mint ilyenek részt fognak és akarnak-e 
venni a kereszténység fejének ezen a mily ritka, épp 
oly dicső ünnepélyében. Annyi azonban már most bizo-
nyos, hogy a vénülő Európa erkölcsi marasmusát, mi-
ként sok más egyéb életrevaló vállalatban, ugy az er-
kölcsi rend legfőbb őre és képviselője, a pápa iránti 
gondolkozásmódjában és viselkedésében, ez úttal is túl-
szárnyalta az Uj-világ, az egészségesebb életerőtől pezsgő 
Amerika. 

Igen, a délamerikai columbiai köztársaság azon 
prszág, mely a keresztény nemzetek kormányainak meg-
szívlelendő, dicső példát nyújtot t arra nézve, miként 
kelljen az egyház fejéhez, a római pápához való viszo-
nyukat fölfogniok és mérlegelniük. 

De vegyük közelebbről szemügyre amaz intézkedést, 
melylyel a columbiai köztársaság kormánya, a pápa 
jubileuma alkalmából, oly fényes bizonyítványt állított 
ki vallási és politikei érettsége és bölcseségéről. 

â szóban levő intézkedés historicumára nézve meg 
jegyzendő, hogy a folyó évi márczius hóban egy, a 
pápa áldozári jubileumára vonatkozó emlékirat nyújtatot t 
be a Bogotában székelő köztársasági miniszternek, a 
melyben kiemeltetik azon körülmény, hogy a szentséges 
atya áldozári jubileuma kedvező alkalmat szolgáltat a 
köztársaságnak, iránta érzett hűsége és hódolata hivata-
los tolmácsolására. 

A köztársaság nemzeti törvényhozótanácsa az ügy 
tanulmányozására és előkészítésére külön bizottságot 
küldött ki, a melynek jelentése oly eszméket ölel át, me-
lyek figyelmünket kiváló mérvben érdemlik meg. 

A bizottság jelentésének szerzője, Calderon Carlos, 
ügyiratában ugyanis azon következtetésre jön, miszerint a 
köztársaságnak kötelessége hivatalosan részt vennie a pápa 
jubileumi ünnepélyén. Az indokok, melyekből e következte-
tését levonja, méltán olyanokul tekinthetők, a melyek 
mig egyrészt XIII . Leo pápaságának történetébe fény-
lapul illeszthetők, másrészt a kath. vallás, az egyház 
és a pápaság szocziális jelentőségének föltüntetésére két-
ségbevonhatlan bizonyítékul szolgálnak. Maga a „Moni-
teur de Home" elismeri, hogy ez ügyiratnak fenn fog 
maradni nyoma a történelemben, minthogy oly politikai 
elveket hangoztat, miket a modern államjogi iskola, elég 
szerencsétlenül, már rég száműzött a társadalmakból, a 
melyek is épp ezen körülmény folytán veszítették el a 
talajt és az egyensúlyt lábaik alól. 

Az emiitett ügyjelentés mindenekelőtt azt hangsú-
lyozza bevezetésében, hogy miután a kath. világ XIII. 
Leo pápa jubileumának megünneplésére készül: a köz-
társaság kormánya nem viselkedhetik idegenül ezen 
ténynyel szemben. „A vallás, — úgymond — melynek 
XI I I . Leo a feje, társadalmi köteléket, társadalmi ténye-
zőt képez. Az államok elé gördített társadalmi nehéz-
ségek, végső elemzésben a vallási érzület . megfogyatko 
zására vihetők vissza, és a mi nehézségeket egyedül 
képes eltávolítani : az a vallási újjászületés. Es váljon 
ki van erre ugy képesítve, mint éppen a pápaságban 
képviselt kath. egyház? Avagy ki vonhatná józanul két-
ségbe a pápaság napjainkban gyakorolt erkölcsi súlyát ? 
A pápai közvetítés Spanyolországban és a német bel-
ügyekben, melyre XIII . Leo megkeresve lett ; a kölcsönös 
benső viszonyok Róma és Berlin, Spanyolország és a 
szentszék között ; továbbá Chinának kívánsága a Vati-
kánban követ által képviseltetni magát ; a török szultán 
részéről a pápának tanúsított hódolat, ezen és ezekhez 
hasonló ügyek nem eléggé mutatják és világitják-e meg a 
kiváló polczot és szerepet, melyet a Vatikán elfoglal és 
betölt a világon ? . . . Azóta, hogy Spanyol- és Portugall-
ország az Uj-világ határai fölött versengtek — mondja 
tovább a jelentés — a pápa befolyása még nem volt 
soha oly nyomós és messze kiható, mint éppen most 
XIII . Leo alatt ; oly annyira, hogy souverain hatalma 
magának a vesztpháliai békeszerződésnek távlatát is túl-
szárnyalta és elhomályosította." 
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Ez előzményekből azután önként folyónak tünteti fel a 
bizottsági jelentés, bogy a pápa szellemi hatalma oly 
erkölcsi erőt képvisel, mely e politikai kérdéseket is 
körébe vonja és a melyet fontos társadalmi tényezőül 
lehetetlen el nem ismerni. 

A jelentés azután áttér Columbia állami beléletére 
és kimutatja, hogy mily nagy szükségként tapasztalta és 
tapasztalja a jelenben is a köztársaság e szempontból is 
a vallást. Bizonyitékul erre hivatkozik annak egész 
alkotmányára 

A bizottsági ügyirat végül kifejtvén azt, hogy a pápa 
egy időben nemcsak a columbiai nép szellemi főnöke, 
de a nemzetközi viszonyokat illetőleg, egyszersmind kül-
földi uralkodó is : ezekre mind megannyi czimekre utal, 
melyek a köztársaságnak elodázhatatlan kötelességévé te-
szik a pápa jubileumában való hivatalos részvevést. 

E fenkölt és férfias vallomások bizonyára dicsősé-
gére válnak, ugy a köztársaság nemzeti törvényhozó ta-
nácsa által kiküldött jubileumi bizottság vallásos gyön-
géd érzületének, mint magának a törvényhozó tanácsnak 
is, a mely azokat f. é. máj. hó 17-éről kelt s beczikke-
lyezett határozatával magáévá tette, szentesitette és a 
kormányt felhatalmazta, hogy a pápa áldozári jubileuma 
alkalmából ÍO'OOO peso-t aranyban (pénzünk szerint 
20'000 forintot meghaladó összeget) ajánljon fel hódolati 
kegyeletadományul XIII. Leo pápa ő szentségének. 

A columbiai köztársaság ez intézkedésével egyúttal 
fényes tanúságot tett erkölcsi önállósága- s bátorságáról, 
nemkülönben éles politikai érzékéről és nem közönséges 
látköréről. 

A nemzetközi római „Moniteur" ez eseményben két 
dolgot különböztet meg : magát a tényt és a benne ér-
vényesülő bölcseséget. A tény maga: hivatalos hódolatnyil-
vánitás XIII. Leo pápa és az általa képviselt hatalom 
iránt. A tényhez méltó keretet a bizottsági jelentés 
-iz idők azon bölcs mérlegelése által szolgáltatta, mely-
lyel a vallásnak és egyháznak társadalmi jellege hi-
vatalosan, kormányilag konstatálva és vissza lett uta-
sitva az álliberalismus és ennek ama politikai maxi-
mája, a mely azon ürügy alatt, hogy a vallás ma-
gánügy, azt és a pápaságot a közéletből kizárni törek-
szik. E felfogás veszélyes volta különben, különösen 
az utóbbi időben, nagyon is érdesen vágott be a kor 
eseményeibe, és éppen ennek eredményeül tekinthető, 
hogy immár most egyrészt az események ereje és a törté-
net kérlelhetlen logikája igazabb és magasztosabb látkörbe 
helyezték a vallási kérdést t; másrészt — hála XIII. Leo 
körültekintő bölcs uralkodásának — magok a kormá-
nyok is mindinkább látszanak fölérteni azon társadalmi 
és politikai erőt, mely a vallásban, egyházban és a pá-
paságban rejlik. Annál is nagyobb örömmel és megelége-
déssel kell pedig fogadnia minden keresztény katholi-
kusnak a columbiai köztársaság e tettét már azért is, 
mert az, mint ama tanok és eszmék érvényesülése jelent-
kezik, melyeket XIII. Leo uralkodása óta nem szűnik 
szivére kötni az emberiségnek, ugy pápai encyclicái, 
mint saját uralkodói helyzete által is. 

A római „ Moniteur "-rel reméljük mi is, hogy Co-
lumbia kormányának példája nem fog izoláltan maradni. 

A kath. országok kormányai eo ipso nem fognak sze-
met hunyhatni azon tény előtt, melyet Columbia immár 
inaugurált. A mi pedig a többi országok kormányait 
illeti, azon körülmény, hogy kath. alattvalóik is vannak, 
kötelességökül teendi, miszerint ne maradjanak közöm-
bösek Azzal szemben, a ki alattvalóiknak, illetve pol-
gártársaiknak szellemi kormányzója. Ily gondolkozást 
és eljárást nemcsak a vallás bölcselete kivánja tőlük, 
hanem azon, egyedül igaz s nagyszabásúnak nevezhető 
politika is, mely a dolgok természetén alapszik és mind-
azon tényezők egészséges értékesítésére törekszik, me-
lyekből a társadalom egészséges szervezete előáll. Q . 

Róma, julius elején. Manning bibornok a sz. szék 
s Anglia közt hely re állit an dó diplomacziai. viszonyról. — 
Utóbbi időben sokat beszéltek az apostoli szék s An-
golország közti diplomacziai viszouy helyreállításáról. 
Britannia részéről valóban óhajtanak politikai képviselőt 
a Vatikánban, azon reményben, hogy annak sikerülne 
megnyerni a pápai tekintély segélyét az írek állitólag 
forradalmi törekvései s izgatásai ellenében. A Vatikán-
ban azonban igen tartózkodók e kérdésre nézve. Elvben 
természetesen óhajt ják a diplomácziai visszonyt az angol 
kormánynyal, mint bármely más hatalommal, de az azzal 
járó veszélyek nagy elővigyázatot igényelnek. Sokatérő 
tanulságokat lehetett meriteni Err iugton meghiusult kül-
detéséből. Amidőn néhány évvel ezelőtt fölmerült a 
kérdés a korábbi angol követség helyreállításáról Rómá-
ban, a pápa e fölött Manning bibornok nézetét óhajtotta 
hallani. Az angol biboros erre kimerítő emlékiratban 
fejtette ki azt. Azon helyzetbén vagyok, hogy közölhe-
tem önnel annak vezéreszméit, amelyek nagv jelentőség-
gel s általános érdekkel birnak. 

Az angol egyházfejedelem elismeri, hogy nem egy 
előnynyel birna Anglia hivatalos vagy félhivatalos kép-
viselőjének jelenléte Rómában; azonban — úgymond — 
hátrányai sem volnának csekélyek, különösen az angol 
kormány sajátságos jellege s helyzete miatt. Egyik kép-
viselőt sem lehetne ugyanis Anglia vagy Írország töké-
letes képviselőjének tekinteni ; szükségkép s mindig csak 
ama kormány nézeteit képviselné, amely őt kinevezte ; 
ily kormány pedig az angol nemzeti nézeteknek s álla-
potoknak csak egyik részét képviseli. Akkor a sz. szék-
nek nem lehetne valamely egyes személy előterjeszté-
seiben megnyugodni, akármily helyesek s bármily jó 
szándékúak is volnának azok. Honnan meritse tehát a 
sz. szék a maga értesüléseit ? Hogy csak magáról Íror-
szágról szóljunk, az világos, hogy ez ország 28 püspö-
kének legjobban kell ismernie annak vallási, erkölcsi s 
politikai viszonyait. Ok az egész országon elszórtan lak-
nak, szemük előtt állanak a tények, s ők inkább köte-
leztetnek mint mások, az igazságot ismerni s megmon-
dani. Lehetséges, hogy egyik-másik püspök téved, de 
összességükben a püspökök bizonyára szabatos s biztos 
forrásául szolgálhatnak Írország helyzete ismerésének, 
sokkal inkább, mint a hivatalos vagy félhivatalos sze-
mélyiségek, kiket Anglia kormánya küldene Rómába. 
Más felől a püspökök összesége a sz. szék legjobb kép-
viseletét képezi Írországban, akik legalkalmasabbak arra, 
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hogy a sz. atya nézeteit az ir néppel közöljék. E czélra 
ajánlatos volna az ország több részéből néhány püspököt 
hivni Rómába és szabályzatot állapítani meg a püspöki 
kar időszakonkénti s rendkívüli egybegyüléséről. Ezzel 
mellőzve volna a sz. szék nyilvános föllépéseinek szük-
sége vagy veszélye. Mert az apostoli szék vezérlete ve-
zetné a püspököket és ezek a maguk részéről élő szóval 
vagy pásztorlevelek utján érvényesítenék befolyásukat 
a népre. Ez — vélekedik Manning bíboros — Anglia s 
Írország jelen helyzetében a leghatályosabb diplomacziai 
politika a sz. székre nézve. 

Az angol egyházfejedelem azután külön fejtegeti a 
kérdést, vájjon a pápára vagy Angolország katholiku-
saira nézve óhajtandó-e, hogy Londonban nuntius szé-
keljen. A bíboros a következőket von le a specziális vi-
szonyokat illető fejtegetésekből : Katholikus udvarnál, 
katholikus nép közepette a nuntius jelenléte minden 
tekintetben tiszteletreméltó s jótékony hatású, mert ő 
képviseli az egyház legfőbb tekintélyét és ő köti össze a 
püspököket s népet a sz székkel. Amaz országokban, 
melyekben csak a nép katholikus s az uralkodó nem, szin-
tén jótévőn kell a nuntius jelenlétének hatnia, különösen 
ha az egyház ott beneficiumokkal, előjogokkal s bőséges 
elismeréssel b i r ; és még ott áll ez eset, ha az uralkodó 
vagy kormánya befolyással bir a püspöki kar s papság 
kinevezésére, joghatóságára vagy cselekvési szabadságára. 
Egy nuntius talán ott is gyakorolna jótékony hatást, 
ahol bizonyos fenyítő törvények léteznek, mint p. Po-
roszországban, vagy Oroszországban, ha az egyház amaz 
országokban, még dotatiókkal, előjogokkal bir vagy tör-
vényes elismertetésben részesül vagy valamely viszony-
ban áll az állammal. Ámde oly országban mint Anglia, 
hol a kath. egyház semmiféle viszonyban sincs az ural-
kodóhoz vagy államhoz, hol a polgári hatalomnak semmi 
joga a püspökök kinevezésébe beleszólani, hol az egyház 
csak az általános országos törvényre támaszkodik, mint 
az összes alattvalók, ott nem lehet találni hatáskört egy 
nuntius számára. Semminemű befolyást sem gyakorol-
hatna sem a törvényhozásra, sem a törvények alkalma-
zására. Mit sem eszközölhetne ki a kormánytól a püs-
pökök vagy papok részére, amit ezek maguk közvetlenül 
a kormánytól nem kaphatnának, ha az volna kívánságuk. 
Az egyház üdve Angliában — a bíboros egyházfejede-
lem szerint, épp abban áll, hogy semminemű előjogokkal 
sem bir és hogy ugyanazon jogtörvény alapján áll, mely 
egyenlő mindenkire nézve. Egy nuntius tehát nem ér-
hetne el semmi előnyt, ellenben csak árthatna. A kor-
mány ugyanis azon volna, hogy őt kihasználja, és igy a 
sz. székre nézve komoly nehézségek támadnának a fegye-
lem fenntartása és a püspökök kinevezése tekintetében. 
Az angol kormány már e század elején hajlandó volt 
bizonyos katholikusellenes büntető törvényeket eltörölni, 
ha veto-jogot nyerne a püspökök kinevezésénél. Az erre 
vonatkozó tárgyalások története a Propaganda levéltá-
raiban fekszik. Ily engedmény vészthozó lett volna a 
kath. egyházra nézve Angliában. E tény alapján föl le-
het ismerni, mily módon használná ki az angol kormány 
a 9z. székkel való diplomacziai viszonyt. A kath. egyház 
Angliában semmiképen sincsen elismerve, és ennek da-

czára hatalmas, függetlenségénél s cselekvési szabadsá-
gánál fogva. Minden elismertetése a sz. széknek kelle-
metlenségeket okozna s complicatiókra vezetne. Azonfelül 
tekintetbe veendő, hogy egy nuntius jelenléte Londonban 
fölidézné az angol s skót protestánsok susceptibilitását 
és ez nagy veszélyeket hozhatna a katholiczizmusra. 

Manning bibornok eme nézetei eddig elhatározó 
befolyással voltak a sz. szék magatartására. 

IRODALOM. 
A halottégetésről. Irta dr Csernoch János. Esz-

tergom, 1887. Buzárovits Gusztáv bizománya. Nagy 
8-adrét , VII . és 91 11. Á r a : 1 frt. 

Daczára a versenynek, melyet könyvnyomdáink az 
irodalmi termékek kiállítása körül kifejtenek, mégis rit-
kábban jut csak az olvasó kezébe egy oly izlésteljes 
elegantiával kiállított mű, mint a melynek czimét az 
imént leírtuk. Becsületére válnék az a legelső párisi 
könyvnyomdának is. Es épen azért, mert e kiállítás elő-
nyösen jelzi hazai müiparunk gyors emelkedését a könyv-
nyomdászat terén, a nyomdatulajdonos, ki eszközlé azt, meg-
érdemli, hogy kiemeljük és elismeréssel adózzunk neki. 

Miután azonban szokatlan dolog, hogy egy szel-
lemi termék méltatását valaki annak külsőségein, kiállí-
tásán kezdje, s miután könnyen még azon gyanúba is 
eshetném, hogy a héjnak ily előtérbe állítása s ajánlása 
által azon, a mi fő és lényeges a szellemi productumnál, 
annak t. i. magván akarok tán az egyszeri Bodónéként 
— mikor tőle a bor árát kérték — könnyű szerrel át-
surrani, azért kötelességemnek ismerem eleve is kijelen-
teni, hogy a szóban levő irodalmi termék ezen minden 
igényt kielégítő elegáns kiállítása : nem — mint igen 
sokszor történni szokott — selejtes portékának, rosz 
bornak szolgál czégéréül, hanem csak méltó staffage-a, 
megfelelő kerete azon irodalmi műremeknek, melylyel 
az irodalmilag előnyösen ismert tudós szerző egy, az 
anyaszentegyházunkkal egykorú, vallás-kegyeleti szent 
intézmény, a meghaltak hulláinak az anyaföldbe való te-
mettetése érdekében, a szent és profán tudományosság 
nem köznapi apparatusával, mesteri kézzel és a hitszi-
lárd meggyőződés gyújtó lelkesedésével a pogányságot 
visszaidézni törekvő hullaégetők kegyetlen humanismusa 
ellen síkra szállt. 

Nem azért ellenzi — úgymond a szerző monogra-
phiá ja bevezetésében (3—4 lapon) — a keresztény kath. 
egyház és vele a protestánsok is, a hulla vagy halottége-
tést, mintha a hullának, a halottégetők ráf'ogásaként, a 
sirüregben való elhelyezését szükségesnek tartaná a fel-
támadáshoz, hanem „a régi pogány szellemnek föléledése, 
a keresztény szokások s erkölcsök ellen intézett támadás, 
a keresztény temetőknek, mint az egyház által különösen 
tiszteletben tartolt szent helyeknek czélba vett eltörlése, a 
hulláé get öknek az egyházzal szemben tanusitott magatar-
tása s maga a mozgalomnak megindítója, a szabadkö-
mivesség : elég indokot szolgáltatnak arra, hogy a kith, 
egyház s az egész kereszténység ellenezzen egy oly moz-
galmat,t melynek valóban sem egészségügyi, sem szépészeti, 
sem pedig takarékossági czéljai nincsenek, hanem valódi 
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czélja a pogány világnézetnek terjesztése, a társadalom-
nak kereszténytelenitése. " 

E szavakban jelezi a szerző monographiája megírá-
sának indokát és czélját, nemkülönben összegezi röviden 
a fő pontokat, melyeknek keretében lebilincselő s meg-
adásra kényszerítő dialecticáját érvényre emeli. 

A mü maga I—IV. részre oszlik, melyeknek I-jében 
(7—26. 1.) A) alatt kimutatja a szerző, hogy az emberi 
természet ösztönszerűleg borzad és tiltakozik a hullaégetés 
ellen, s hogy épp ez oknál fogva a hullaégetés a rómaiak-
nál és görögöknél sem volt oly régi és oly általánosan elter-
jedve, mint azt a hullaégetés, democratiát negélyezö modern 
szónokai állítják. A jobb érzésű pogányok irtóztak az 
elhamvasztástól. B) alatt feltünteti az indokokat, melyek 
a régieket a hullaégetésre vezették s a melyektől egé-
szen különböznek azok, melyek a modern hullaégető re-
formátorok törekvéseinek szolgálnak, hol titkos, hol nyíl-
tan bevallott rugóiul. 

A Il-ik részben (27 — 50 1.) bonczkése alá veszi a 
szerző azon érveket, melyekkel a modern hullaégetők, a 
közvélemény megtévesztésére előhozakodni szoktak, s a me-
lyeknek egyike sem áll meg a józan kritika széke előtt. 
A III-ik rész (53 — 68 1.) felfödi a modern hullaégetők 
végczélját, mely is nem egyéb, mint a társadalom elke-
kereszténytelenitése s a keresztény temetők eltörlése. Két-
ségbe vonhatlan adatokkal kimutat ja és begyőzi, hogy a 
halottégetési mozgalmak megindítója a szabadkőművesség. 

A iV-ik részben (69—84 1.) A) és B) alatt feltün-
teti a szerző a protestánsok és az egyháznak elfoglalt 
álláspontját a halottégetők pyromaniája ellen, a pasto-
ratióra való tekintetekből egyes concret esetekből kifejtve 
ama gyakorlati elveket, melyeket a kath. híveknek és a 
lelkészeknek a hullaégetéssel szemben elfoglalandó s ér-
vényesítendő maguktartásában szem előtt tartaniok szük-
séges. — A „Zárszóban" végül (85—91 1.) a szerző len-
dületes emelkedettséggel felhijja a kormány figyelmét 
a halottégetők sivár tendentiáira és kimutatja, hogy a 
facultativ hullaégetés, melyet az emberi természet leg-
gyöngédebb érzelmeit lábbal taposó hullaégetők egyelőre 
sürgetnek, csak a kötelezőnek előhirnöke, melyet a sza-
badkőművesség „egy ujabb ék gyanánt, a fennálló ke-
resztény társadalom szervezetébe készül verni, hogy azt 
szétrobbantsa s annak pogányositását elősegítse.11 

Röviden ez tartalma és eszmemenete VA halottége-
tésröl" czimü egyediratnak, a mely ugy azon körülménynél 
fogva, hogy kutforrások után készült, eredeti munka, mint 
pedig és különösen azért, mert a szerző, felölelt időszerű tár-
gyába a szaktudós alaposságával mélyed be, azt uralva ki-
forgathatatlan logikai éleselmüséggel és érvekkel, minden 
oldalról megvilágítja s begyőzi, és világos, lendületes nyel-
vezetével az olvasót lebilincselve, a józan gondolkozású 
ellenfélt is meghódolásra s fegyverletételre készteti . . . 
mindezen s egyéb előnyei folytán e munka számot tevő 
nyereség irodalmunkra nézve s méltán sorozható egyház-
irodalmunk ama bevégzett, classicus termékeihez, a mi-
nőket egy Hoványi, egy Lonovics, egy Simor és — hála 

Istennek ! — még több mások mintapéldányokul tekin-
tendő irodalmi termékeiben van szerencsénk birni. Va-
lódi gyönyör olvasni e munkát ! Egy nagybecsű trac-
tatus ez Hettinger nagyhirü apológiájából ! Es mi őszin-
tén bevalljuk, hogy bár hízelgett volna bírálói tisztünknek, 
ha egyes hiányokra mutathattunk volna benne, erre 
— az előforduló egy-két tollhibát leszámítva — még 
sem találhattunk okot és módot. 

Nem is marad egyéb hátra, mint hogy a tudós 
szerzőnek, ki tudvalevőleg a herczeg-primási udvari pap-
ság válogatott irodalmi testörségének egyik jeles tagja 
— végzett derék munkájához gratulál junk és azon leg-
hőbb óhajunkat s kívánságunkat tolmácsoljuk, hogy az 
ezen monographiájával inaugurált irányú tanulmányai-
ban tovább haladva, Lonovicsunk mellett legyen bő ki-
adásban magyar Binterimünk ! 

A valódi egyháztudományosság barátainak pedig 
csak annyit mondunk, hogy ha hétköznap is ünnepet 
akarnak ülni, szerezzék s olvassák meg „ A halottégetés-
rőlu szóló munkát. —on. 

VEGYESEK. 
— Főm. Simor János bibornok herezegprimás ö 

eminencziája az esztergomi szent-Ferenczrendiek zárdá-
jának fölsegélyezésére legújabban 500 forintot adomá-
nyozni kegyeskedett. 

— Uj nlesperesi kerület. Az esztergomi főegyház-
megyének egyik legnagyobb és egyházi közigazgatás 
szempontjából legnehezebb kerületét, a szálkáit, a bíboros 
herezegprimás és esztergomi érsek ő eminentiája ketté 
választotta. A két uj alesperesi kerületnek nevei lesznek 
az egyiké ; nagymarosi : a másiké : kemenczei. A nagyma-
rosi kerületnek alesperese lesz, a ki eddig a szálkái ke-
rületnek volt az alesperese: Thuránszky Nándor, nagy-
marosi plébános. A kemenczei kerület alesperesévé pedig 
Kovács József kisgyarmati plébános neveztetett ki. 

— Veronában a lellis-i sz. Kamillról nevezett be-
tegápoló szerzetesek hospiciumot és kórházat nyitottak 
meg. Átutazó papoknak 8 napig, a kellő okmányok 
felmutatása mellett, szívesen adnak ingyen ellátást. 

— Taxii Leo ismeri kortársait ! Taxii, a volt sza-
badkőműves és egyház-ostromló, jelenleg minden idejét 
a vallás és egyház védelmére szenteli, hogy jóvá tegye 
némileg a kárt, melyet évekig tar tot t támadásaival oko-
zott. Legújabb irodalmi vállalata egy hetilap, melynek 
czime: „La petite guerre," a „kis háború." Manap, ha 
a legjobban irt könyvet egy-két ezeren elolvassák, még 
Francziaországban is, esemény ; de a gyorsan repülő 
lapokat már tíz, husz, százezeren olvassák. Erre a térre 
lépett tehát Taxii Leo is. 

— Több helyütt kezd már oszolni a hályog a katho-
likusok szemeiről! így legújabban a felső-ausztriai Ried 
város kath. casinója, egy népes gyűlésén azt a hatá-
rozatot hozta, miszerint a konzervatív képviselők fel-
szólitandók, hogy minden törekvésöket a felekezeti 
iskolák visszaállítására irányozzák és mindaddig ne 
nyugodjanak, mig ilyen törvény meg nem alkottatik. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A szentírás költészetéről. 
I r t a : Csicsáky Imre. 

(Vége.) 

Íme a szentírásban foglalt költészetből né-
hány mutatvány, melyek szépségeit Voltaire 
rosszakarata folytonosan ócsárolta. De La Harpe 
Discours préliminaire czimü müvének 12-ik ré-
szében, melyet a zsoltárok könyvének franc-zia 
fordítása elé helyezett, ezen álbölcsészt dere-
kasan megczáf'olá. Voltaire sokat gúnyolódott az 
„In exitu Israel de Egypto" zsoltár felett, mert 
benne a hegyek és a halmok kosokkal és bárá-
nyokkal hasonlittatnak össze. La Harpe azzal 
felel neki, hogy feltünteti előtte a zsoltárost, 
mint aki eddig hallatlan csodatetteket beszél 
el, élénken rajzolván az egész természetet, amely 
tanúságot tesz Uráról, és amely neki mindenben 
engedelmeskedik. Ezért kérdezi : Tenger, miért fu-
tottál? stb." . . . Van-e e heves s megdöbbentő 
fölhívásnak hasonmása? Fölhívja a tengert, a 
folyót, a hegyeket, halmokat s mily magasztos 
rövidséggel! Es még ugyanazon pillanatban hall-
juk a tengert, a folyót, hegyeket, halmokat, me-
lyek együtt felelik: „Nem látod-e, hogy az Ur 
szine előtt megrendült a föld ? És hogy ne ren-
dült volna meg annak láttára, ki a sziklát ta-
vakká változtatta és a kőszirtet vízforrásokká?" 
Ez az egyes részek összefüggése e rohamos me-
netű költeményben. A költő épp ugy önthette 
volna elbeszélő alakba is e csodát, mint máso-
kat; de hatásosabbnak tartotta, hog}^ élettelen 
lényeket szerepeltessen. Vájjon közönséges mód-e 
ez? De ez még nem minden; a rohamos, uj me-
neteket, szenvedélyes mozzanatok követik : „Ne 

nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te neved-
nek adj d icsőséget ! . . . " A szerző következőleg 
zárja be ösmertetését: „Mint mások, éti is is-
merem Horáczot s Pindart; de, ha szabad igy 
szólanom, anélkül, hogy tiszteletlenséget kövessek 
el az ellen, ami szent, egybehasonlitván azt a 
világi dolgokkal, a Szentlélek, kinek nem volt 
szüksége a költői szellem babérjára, hogy reánk 
hathasson, még sem vetette meg azt; mert biz-
ton állithatjuk, és a valódi költők el nem vitat-
ják azt tőle. De lássuk a költeményt : 

Egyptomból jővén e nemzet, 
Barbár honábul Izrael, 
Nagy Istenében Júda szent lett, 
Az Ur hónába vette fel. 
Látván a tenger dult mogorván, 
Megfordult par t ja közt a Jordán, 
S az ős-halmok s a bércz-hegyek 
Mint kos-bakok szökdeltenek. 

Te tenger, oh mi lelt ma téged ! 
Jordán ! ki bánt ? mit szöktök ugy 
Mint őz-iinök ti ősi bérezek, 
Ti kis hegyek, mint őz-fiuk ? ! 
Isten színétől rettegének, 
Színétől Jákob Istenének. 
Rengett a föld, olvadt a kő, 
Patakká tett kőszirtet ő. 

Ne nékünk oh Nagyúr, ne nékünk, 
Dicsőséget nevednek adj ! 
Ne mondja a pogány előttünk : 
Hol istenök, ha szent, ha nagy ! ? 
I t t székel Istenünk, mennyben. 
Szent és nagy és elérhetetlen 
S a földön is s az égben is 
Akarjon bármit, végbe visz. 

Felsorolhatnám Mózest, Isaiást, Jeremiást, 
Habakukot s mindannyi prófétát; behatolhatnék 
az egyes részletekbe, ami irataikban bámulatra* 
méltó s valóban összehasonlithatlan. De a mai 

9 
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kor véleménye szerint, mindannyi nagy hibát 
foglal magában, azt t. i. : hogy egyházias énekek, és 
ugyan lehet-e— szerintök, — valami szép a vecser-
nyében ? De ha minderre rá akadhatnának, vagy 
ha csak lehetséges volna ráakadni India egyik 
brahmája vagy egy arab vagy perzsa költő iratai-
ban, mily általános lenne a dicséret! A csodálkozás 
e inem maradna!" 

La Harpe ezen értekezésében valamint Her-
der is „Geist der hebräischen Poesie" müvének 
több helyein szemökre hányják az aesthetikusok 
nagyrészének azt a közömbösséget, azt a tar-
tózkodást, melylyel a Bibliával szemben visel-
tetnek; szemökre hányják a forditásban való 
ügyetlenséget, tudatlanságot, s néha-néha azon 
határozott rosszakaratot, a minek következtében 
a szentírás több részleteit mint idomtalan paró-
diákat s nem azok értelmes s hü fordítását adják 
vissza. Ismeretes mindenki előtt, hogy különösen 
Voltaire mennyire iparkodott olvasóit tévútra 
vezetni. Ha az ember meggondolja, hogy olyan 
költők mint Racine, Rousseau, csak akkor érték 
el költői emelkedettségük netovábbját, midőn a 
Bibliára támaszkodtak; ha megfontoljuk, hogy 
daczára lángszellemöknek mégis mily messze áll-
nak attól a kifejezések erőteljessége, nagyszerű-
sége s fönsége tekintetében: akkor az embert 
a valódi csodálat fogja el oly könyv előtt, mely-
nek ihlettsége olyannyira magán hordja isteni 
eredete bélyegét.1) 

Lamartine.2) Jób költészetének fő jellegét, 
metyről mi csak röviden fogunk megemlékezni, 
következőleg adja elő: 

J) La Harpe idézett müvében „Discours prélimi-
naire" példát hoz fel, hogy az eredeti szöveg mily ma-
gasan áll a legjobb fordítások felett. Er re nézve közli 
Racine következő versét : 

„Imádva láttam földön a gonoszt; 
Ki mint a czédrus büszke homlokát merészen 

Nyugtat ta fenn az égen. 
Ugy tetszék kar ja bármikor villámot oszt, 

Lábbal tiporta győzött ellenét 
S ő volt a mint mellette elmenék." 

Mindenesetre, folytatja La Harpe, a költő megtette 
amit csak tehetett ; folyamodott a legnagyszerűbb körül-
írás gazdagsága- s ragyogásához, tudván, hogy az erede-
tinek magasztos rövidségét el nem érheti. De mégis 
hasonlítsuk össze e verssorokat a Vulgátáéval hűséges 
prózában : „Láttam a gonoszt fölemelve dicsőségében, 
magasan mint a Libanon czédrusait: és átmenék, és íme 
nem volt." Senki sincs aki a csodálat hangján nem az 
eredetinek adná a pá lmát ; Racine versei aranyrojtok, de 
az eredeti aranyrud. 

2) Lamartine, „Notes sur mes lectures, ou les 
Beautés de l'espris humain." 

„Jób nyelvezete a lehető legnagyszerűbb 
valamennyi költők közt, kik valaha szótagozták 
az emberi nyelvet. Ékesszólása páratlan minden 
tekintetben. Majd elbeszél, majd fölvilágosit, majd 
ismét beleegyezést ád, majd válaszol, majd vádol, 
kérdez, heveskedik, gúnyol, zúgolódik, daczol. 
sir, elmélkedik, elitéi, bánkódik, megnyugszik, 
imádkozik, végignéz vallásos enthusiasmusa szár-
nyain saját siralmain ; szerencsétlensége legalsó 
fokán is igazságot ad Istennek, saját önmaga 
ellen, mondván: ,Jól van!' Prometheus ő a szó 
szoros értelmében, mert mint a sas körmei ugy 
marczangolják szivét a véres fájdalmak! Áldozat 
ő, ki önmagának lett birája é r telme fölsége 
által, a ki saját bünhödését hirdetvén mint Róma 
Brutusa, vére csöppjeit dobja az ég felé, nem 
ugy mint egy esztelen, hanem mint az igazságos 
Istennek áldozata! — Jób már itt nem ember, 
hanem maga az emberiség. Teremtmény, mint ő, 
aki oly mélyen tud érezni, gondolni s magát 
kifejezni, valóban méltó, hog}T fölcserélvén sza-
vát a természetfölöttivel, Teremtőjével társalog-
hasson." 

Chateaubriand, La Harpe s más irók, szent 
könyveink több helyeit, Homéros, Virgilius, Pin-
daros verseivel hasonlítgatván össze, ugy talál-
ták, hogy némi hasonlatosság van köztük és a 
Biblia közt, de miután egymás mellé helyezték 
jellemző sajátságaikat, belátták, hogy ez utóbbi 
hasonlithatlan fönségben áll amazok felett. Sze-
retnők őket lépten-nyomon követni tárgyalásaik-
ban, de ez messze vinne kitűzött czélunktól, 
azért csak müveikre utalunk, melyek mainapság 
széltében-hosszában el vannak terjedve. Csak 
Chateaubriand következő mondását hozzuk fel : 
„A leghirnevesebb részletek, a legösmertebb 
mozzanatok, melyeket Homérosnál csodálunk, be-
türől-betüre feltalálhatók a Bibliában is s min-
dig elvitázhatlan fölsőbbségben." Az ötvenes 
években, Dupanloup1) ezeket mondá: a franczia 
Akadémiában. Nagy örömömre szolgált, hogy 
M. Tissot-nak a régi és uj költők: egy Homér, 
Virgil, Sophokles, Tasso, Milton felett irt ,Etudes 
comparées' cz. müvében azt találtam, hogy ezek 
legnagyszerűbb költeményei is elhalványulnak 
Mózes, Isaiás s a próféták énekei mellett." 

J) Mgr. Dupanloup Orleans érsekének székfoglaló 
értekezése a franczia Akadémia nyilvános ülésén 1854. 
nov. 9-én. 
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A művészet és az erkölcsiség. 
IDr. P i s z t e r I i a a r é t ő l . 

II. F E J E Z E T . 
A szépség és egyéb aesthetikai fogalmak negativ irányban 

kifejtve. 

1. Ezen fejezetben azt kutatjuk, valljon azon élvezet 
melyet vegetatívnek, s azon élvezet, melyet érzékinek ne-
veztünk, a dolgok szépsége által fölkeltett élvezet-e, vagy 
sem ? Az igenlő választ találjuk mindazon aesthetiku-
soknál, kiknek philosophiai álláspontjuk a sensualismus, 
a mit manapság materialismusnak nevezünk. — S te-
kintve azon roppant bódítást, melyet a materialismus a 
XVIII. és XIX. században tett, ez aestbetikusok száma 
valóban „legio." S mivel a nem philosophusok is többé-
kevésbé szintén a kor domináló eszméi által vannak sa-
turálva, a mely domináló eszméknek hirdetői a bölcsé-
szek : innét az emberek közönségesen, az igazi és a pu-
tativ műértők és mübarátok, legalább is nagyobbrészt, 
szintén azt vélik, hogy az érzéki vagy vegetativ élvezet kal-
leologikus élvezet, s igy az „érzékileg kellemes" és „szepa 

azonegy fogalom. Egyébként azt, hogy csak a vegetativ, 
vagy csak az érzékit tartják-e kalleologikus élvezetnek, 
rendesen nem szokták ez aesthetikusok kellő praecisióval 
kifejezni. Valójában ugy áll a dolog, hogy mind a két-
féle élvezetet, — a mint azok amúgy is együtt és össze-
vegyülve szoktak jelentkezni, — (1. I. fej. 2. pt.) ve-
szik annak. 

Mi azonban azt hiszszük, hogy ez radicalis tévedés. 
Két fogalom van itt összezavarva, melyek egymástól lé-
nyegesen különböznek: az „érzékileg kellemes" és a 
„szép." S mivel köztünk és ezen sensualistikus aesthetika 
közt elvi eltérés van, szükségesnek tartjuk érvekkel dön-
teni el, hogy melyik részen áll az igazság, s ez okból 
a következő tételt állítjuk töl : 

A dolgok szépsége 1. érzéki tehetségeink által észre 
nem vehető sajátság, s épen azért 2. az ezen sajátság 
által fölidézett élvezet nem lehet érzéki vagy vegetativ 
élvezet ; a miből ismét következik 3. hogy a „szép" és „ér-
zékileg kellemes" két lényegesen különböző fogalom. 

Hogy minden félreértésnek eleje vétessék, megje-
gyezzük : miszerint tételünk nem azt állítja, hogy szép 
dolgokat nem lehet érzékeink által észrevenni, látni, hal-
lani, sőt tapintani, hanem azt : hogy a dolgok szépségét . . . 
vagyis azon tulajdonságukat, melynél fogva a dolgokat 
szépeknek mondjuk. Egy példa meg fogja világítani a 
két állítás különbségét : a tökéletes dolgot lehet látni, a 
dolognak tökélyét nem lehet látni, sem hallani etc. — 
Hogy az emberek ilynemű különbségeket hajlandók 
figyelmen kivül hagyni, mutatja Platónálx) a sophista 
Hippias, ki semmi módon sem akarta megérteni, hogy 
Plató (Socrates) nem azt kérdezi : hogy mi szép ? — 
hanem azt : hogy mi a szép ? *) 

Látható, hogy tételünk negativ eredményre vezet ; 
a mennyiben belőle láthatjuk, hogy mi nem lehet kalleo-

J) „A nagy Hippias," a mi t t öbb kiadás „nsgl rov xalov* is 
czimez ; ez, meg a „Phadrus" t a r t a lmaz legtöbb aes the t ika i é rdekű 
vi ta tkozás t . 

2) 'EQCOTC/ yÚQ G£, ov TÍ fffTi xakuv, ccXV OTL èati to xalóv. 

logikus élvezet, s igy hogy mi nem lehet a szép ; vagyis 
a mennyiben megtanuljuk, hogy a mi ,érzékileg kelle-
mesaz nem az, a mi a „szép," azaz belátjuk, hogy a 
dolgok azon sajátsága, melynél fogva az érzékileg kel-
lemes, nem azonos azon sajátsággal, melynél fogva az 
szép. Ez egyelőre czélunk elérésére elégséges. De lás-
suk az érveket. 

2. Először is a psychologia nyújt eléggé alkalmas előz-
ményeket tételünk bebizonyitására. Ismeretes ugyanis, 
hogy a dologok érzéki sajátságait specificálni szokták, 
a mint azok egyike csak ezen, másika csak azon ér-
zéki tehetség által vehető észre. Minden érzéknek meg-
van a maga specifice különböző érzéklési köre, melyen 
tul szerepe teljesen megszűnik. ]) A szem észreveszi a 
dolgok szineit, a fül a hangot, a nyelv az izt stb. ; s 
ugyanazon érzéki sajátságot két vagy plane három ér-
zék nem képes észrevenni ; és épen ezért a vak gyö-
nyörködhetik a zene kellemes hangjaiban, de a szivárvány 
szinei ismeretlenek előtte ; s megfordítva. 

Már most, ha a szépség érzéki sajátság, az első 
föladat, azt ezen specificus érzéklési körök valamelyikébe 
beosztani, mint olyant, mely csak azon egy szerv ál-
tal vehető észre. Hogyan van azonban, hogy erre nézve 
a psychologusok még kísérletet sem tet tek; és ha tet-
tek volna is, ugyan micsoda eredménynyel ? Ha a vak 
a templomban fölhangzó orgona- és ének-hangokat hallja, 
azt mondja, hogy az „ s z é p é s élvezi azt ; és ha a síiket 
elmereng a rét virágain, az is ismét csak szépeknek ta-
lálja azokat, s gyönyörködik bennük ; s ha épen valaki 
vak is, süket is lenne, s kezébe adnók az angora szarvait, 
azokat látható gyönyörrel tapogatná végig, és ő is 
csak szépeknek mondaná azokat. — Ime tehát a szépség 
olyan tulajdonság, melyet legalább is három különböző 
érzék által vagyunk képesek észrevenni. De épen ez mu-
tatja, hogy tulajdonképen egyikkel sem vettük azt észre, 
mert különben mindaz, a mit a psychologia az érzék-
lések qualitativ különféleségéről minden időben tanított 
és tanít, elvetendő lenne, s legalább is ezen egy saját-
ságra, — a szépségre nézve, kivételt szenvedne ; mert 
az legalább három érzékre nézve közös sajátság, s maga 
az érzéklés (subiective) három, egyébként mindenben kü-
lönböző, érzékben azonos lenne. — Ha ez lehetetlen, ak-
kor ebből világosan következik, hogy a fölhozott pél-
dákban a vak is, a süket is, meg (ha van ilyen) a süket-
vak is a szépséget sem nem látta, sem nem hallotta, sem nem 
tapintotta, hanem e látott, hallott, tapintott dolgon egy 
más, nem érzéki tehetséggel, t. i. az értelemmel vette 
észre ; s igy a szépség nem érzéki, hanem érzékfölötti 
sajátsága a dolognak. 2) 

3. Második érvül a következőt adhatjuk : mikor 
az aesthetikusok anyagi dolgok szépségéről beszélnek, 
és ezen szépség elemeit fölsorolják, mint legkiválóbbakat 
a rendetl

r symmetriát, határozottságot, czélszerüséget stb. 
emlegetik. Ki látta azonban valaha a rendet ? — a czél-
szerüséget ? — A dolgokat, melyek rendezettek, láthatta, a 
dolgot, mely czélszerü, s a dolog részeit, elemeit, melyek 

') L. Hagemann, Psychologie 21. §. 
2) Ugyanezen érvet 1. Plato. Hippias mai . és Arist. Topic. 

VI. c. 7. n. 6. 
15* 
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czélszerüen vannak összeszerkesztve, — mindezt láthatta ; 
de, hogy a rendet magát észrevegye, ahhoz bizonyos lelki 
működések szükségesek, t . i. összehasonlitás, elvonás, foga-
lomképzés, ítélés stb. Hogy ezen működéseket a testi szer-
vekhez kötött érzéki tehetség képes volna végezni, állítja 
ugyan a materialismus, de a „sic volo"-n kivül egyetlen ér-
vet, melylyel azt gondolkozó emberek előtt bebizonyítani 
képes volna, fölhozni nem tud ; s igy nincs más hátra, 
mint ezen működéseket egy más, és pedig nem szervi 
tehetségnek, t. i. az értelemnek tulajdonítani. Ha tehát 
az anyagi dolgokon észrevehető szépség legkiválóbb ele-
mei, — minden aestheticus szerint, — olynemü sajátsá-
gok, melyeket csak az értelem képes megközelíteni, ugy 
a szépség általánosságban véve is, nem lehet érzéki, 
hanem szükségképen érzékfölötti tulajdonság. 

4. Harmadik helyen álljon a következő érv: Nem 
lehet figyelmen kivül hagyni azt, hogy miféle dolgokat 
neveznek az emberek szépeknek ; azon] dolog ugyanis, a 
mit mindenhol, mindenkor, minden ember, s minden 
nép szépnek mond, az egyszerűen lehetetlen, hogy ne 
legyen szép ; érzéki csalódás lehet általános, de egy 
ilyen ítélet, mint ez, nem alapulhat tévedésen. 

Ha tehát vannak bizonyos dolgok, melyeket min-
den ember, mindenkor, mindenhol szépeknek mondott és 
mond ; és ha ezen kivül, ugyanezen dolgok nem anyagi 
dolgok, hanem olyanok, melyek az érzékek alá nem 
esnek, — ugy ezen dolgok szépsége sem lehet érzéki. 
De ha a nem érzéki dolgok szépsége nem érzéki, akkor 
maguknak az érzéki dolgoknak szépsége sem lehet a 
dolog természeténél fogva érzéki ; mert különben azon 
képtelenségre jutunk, hogy ugyanazon dolog, vagy 
ugyanazon sajátság lehet érzéki is, és nem érzéki is ; 
— s igy a gondolkodás alaptörvényét, a „princípium 
contradictionis"-t adnók fel és a fából vaskarika lehet-
séges lenne. 

Egyetlen föladatunk tehát kimutatni, hogy bizonyos 
nem anyagi dolgokat mindenkor és mindenha minden 
ember szépeknek tart . S ez talán nehéz föladat? — 
nem beszél minden ember szép lélekről? nem tesz min-
denki különbséget a szép jellem, és a rut jellem közt? 
— nem beszél angyali szépségről még a telivér mate-
rialista is ? az ártatlanság szépsége nem hódítja meg 
még az elaljasodott embereket is ? 

Ha tehát pl. a jellem szép, és ez a tulajdonság 
egy érzéki tulajdonság, — akkor miért nem vehet föl 
a jellem másfele érzéki tulajdonságokat is ? — miért 
nem lehet gömbölyű, vagy szögletes, fehér, zöld stb ? 
— S ha beszélünk „kétszínűu jellemről, ki nem tudja, 
hogy itt nem érzéki sajátságot akarunk megjelölni, ha-
nem metaphorával élünk, melynek alapja ugyan érzéki 
sajátság, de a melyet, éppen mert át kellett vinnünk, 
érzékiségéből kivetkőztettük. 

5. Nem hiszem, hogy valakiben kételyt támaszthat 
az érv megbízhatósága iránt azon föltevésünk, miszerint 
a szépség, habár érzékfölötti sajátság, azért nem csak 
érzékfölötti, hanem érzéki vagyis anyagi dolgokban is 
föltalálható ; mert hiszen ugyanezt tudjuk sok más sa-
játságról is; s általában az érzéki dolgoknak érzéki (va-
lamiképen a kiterjedésre visszavezethető) sajátságai nem 

találhatók ugyan föl a nem érzéki dolgokban, de meg-
fordítva a nem érzéki dolgok sajátságai, bár érzékfölöt-
tiek, föllelhetők az anyagi dolgokban is, de sokkal tö-
kéletlenebb valósággal. Igy az anyagiakban is megvan 
a jóság, az igazság, a tökély, az okság, a tervszerűség 
stb. Éppen azért, ha a szépség érzéki sajátság lenne, 
az érzékfölöttiek nem lehetnének szépek ; de abból, hogy 
az érzékfölöttiek szépek, nem következik, hogy ugyan-
ezen sajátság, bár tökéletlenebbül, ne kisérje az anyagi 
dolgokat is. 

Legfölebb még arra gondolhatna valaki, hogy 
hátha a lélek, a jellem, az erény stb. nem is valódi, 
hanem csak átvitt értelemben neveztetik szépnek, ugy 
hogy voltaképen csak az érzéki dolgok szépek, az érzék-
föllöttiek pedig csakis per analogiam ; a mely esetben 
a szépség mégis csak érzéki sajátság lenne. 

Azt azonban, hogy t. i. az emberek csak metapho-
rice nem valódi értelemben mondják pl. az erényt szép-
nek, — azt — mondom, — nem elég csak egyszerűen 
állítani, hanem azt az állítást valamire alapítani is kel-
lene, hogy egy kis valószínűséggel bírjon. Valahányszor 
valamely érzéki sajátságot átvitt értelemben alkalmazunk 
pl. a lélekre, azonnal észreveszszük, hogy itt metaphorá-
val van dolgunk: „nagy" lélek, „kemény" lelkű ember, 
„sivár" lélek, „sötét" lelkület stb. lehetetlen ilyen, és 
sok más jelzőknél a metaphorát ki nem éreznünk; az 
azonban, hogy a lélek csak metaphorice szép, annyira 
eredeti, hogy áll felőle az axióma: quod gratis asseritur, 
gratis negatur. 

7. Mint több más aesthetikai kérdésben, ugy a 
jelenlegiben is mellettünk áll egy egészen kiváló tekintély, 
Greguss Ágoston, kinek aesthetikai tanulmányaiban mint 
sarkalatos, elvi tétel szerepel azon igazság, hogy a szép-
séget nem érzékeink, hanem értelmünk veszi észre. Igy, 
hogy csak egy helyet idézzünk:1) „Van hát bennünk 
az igaznak, van a jónak lelki érzéke ; van a szépnek 
is. Az igaz érzéke az értelem, a jóé a lelkiismert ; mi 
a szépé ? Az ízlés. Nem az a testi érzék ám, a melytől 
nevét kapta, s a mely a jó izt meg a rosz izt különböz-
teti meg egymástól, azt, a mi jól esik ínyünknek, meg 
a mi roszul ; hanem az a lelki érzék, mely a szépet 
különbözteti meg a rúttól, s mely szintúgy, mint a lel-
kiismeret,, az értelemmel szövetkezik, mert szintén Ítélete-
ket mond,2) csakhogy Ítéletei nem vonatkoznak mint a 
tiszta érteleméi, az igazság-, sem, mint a lelkiismeretéi, 
a jóság-, hanem a szépség eszméjére stb. S néhány 
lappal előbb3) figyelmezteti Greguss hallgatóit, hogy 
mikor a szépség érzékéről beszél, ez nem olyan érzék, 
melyet voltaképen érzéknek lehetne mondani, mert „annak 
szervét 4) hiába kereste eddig a tudomány akár agyunk 
velejében, akár testünknek bármely más részében ;" ugy 
hogy oly értelemben van érzéke a szépnek, mint a mily 
értelemben érzéke az értelem az igaznak, a lelkiismeret 
az erkölcsi jónak ; ezek pedig nem érzéki tehetségek. 

(Folytat juk.) 

„A szép érzékéről." 292. 1. („A balladáról és egyéb tanul-
m á n y o k / 1886). 

2) Melyik érzéki tehetség mond ítéleteket ? 
3) 289. 1. *) Minden érzéki tehetség szervi. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius hó. A társadalmi kérdés Magyar-

országon. — A czéhbeli sablon-liheralis politikusok, bár-
mely meglévő párthoz tartozzanak is különben, rend-
szerint tagadni szokták ily kérdés létezését hazánkban, 
amint különösen kétségbe vonják a zsidó kérdés létét, 
pedig az úgynevezett keresztény-zsidó házasságról szóló 
javaslattal maguk adtak neki létet. Tagadásukat azonnal 
készek is indokolni, öntetszelgőleg, de annál kevesebb 
jogosultsággal utalván arra, hogy Magyarországon kevés 
a gyár, csekélyszámu a munkás, nincs tehát munkás-
kérdés, nincs szoczialismus — quod erat demonstrandum. 

E stereotypnak mondható liberális fölfogás köze-
lebb két napilap hasábjain pompázott a szokásos sal-
langokkal földiszitve, áltatva, hitegetve önmagát s a 
közönséget, hogy Magyarország ment a külföld szocziális 
bajaitól. 

Ez ellenében a mélyebbre ható s lelkiismeretes 
sajtónak szoros kötelessége állást foglalni és rámutatni 
a létező társadalmi kinövésekre, nehogy a bajok elha-
nyagoltatván s elmérgesedvén, orvoslásuk annál nehe-
zebbé váljék, sőt esetleg katastropha álljon be. 

Édes hazánkban nemcsak a szorosan vett munkás-
kérdés, hanem s társadalmi elfajulások egész özöne lé-
tezik, melyeket nem lehet a világból kiküszöbölni azzal, 
hogy nem veszünk magunknak fáradságot, meggyőződést 
szerezni létezésükről és folytonos terjedésükről, mint a 
miniszterelnök ur, aki a mindinkább növekedő kiván-
dorlás ellenében azt vitatta az országgyűlésen, hogy a nem-
zet ma gazdagabb, mint valaha, és hogy elegendő a szol-
gabirákat s határszéli hatóságokat a kivándorlók feltar-
tóztatására utasitani, amivel a kivándorlás okának is vége 
szakadna. A miniszteri beschwichtigungshofráthok és 
szócsöveik az előléptetés, konczlelés, kitüntetés vagy 
reklám utáni hajszában sokat nem látnak, a gazdagok 
s jóllakottak nem ismerik az éhezőket, a hatalmasok s 
önzők nem szeretnek arról hallani, ami széles népréte-
geket kinos hullámzásban tar t , melynek moraja még 
nem elég erős ugyan, hogy fölhasson a nagyravágyás 
pókhálójához vagy a dúsgazdagon teritett asztalhoz, — 
de a ki a nép közt megfordul és megfigyeli mindennapi 
vergődését, szive van annak kínlódásai iránt, az sajnosau 
feszi észre a dübörgést a társadalom alsóbb osztályai 
körében, mely hasonlít a tűzhányó hegy mélyéből föl-
hangzó tompa morajhoz, a melyről nem lehet mondani 
— mint egy nagy költőnk s szónokunk állitá —• hogy 
csak néhány külföldi munkás szeretne a zavarosban ha-
lászni. Még ez esetben is ez állításban annak beisme-
rése foglaltatik, hogy létezik „zavaros", vagy hogy köny-
nyedén lehet olyat csinálni. 

A puszta tagadás ellenében tényekre kell utalni. 
Es e czélból mindenek előtt megjegyezzük azt, hogy 
országunk majd minden, a külföldön észlelhető szocziális 
betegségben szenved ; azonfelül néhány magyar specziális 
nyavalya is töri ; de — s ezt a valósághoz képest be 
is valljuk — nem oly kiterjedésben, nem oly nagy mé-
retekben, mint a külföld államait. A tényálláson ez mit 
sem változtat, mert a sebek épp ugy fájnak az egész 

nemzettestnek, akár tizenöt, akár harmincz vagy negyven 
millió ember képezi ezt. Az óriást épp ugy elsorvasztja 
a betegség, mint a közép vagy kis termetűt ; sőt azt 
lehetne oda vetni, hogy a kisebb élesebben érzi meg a 
baj bénitó hatását, kevésbé bir a pusztító elemnek ellent-
állani, mint a nagyobb erő, — ha a baj mindkettőnél 
egyformán elmérgesedik. 

Egy czikk keretébe nem lehet mind egybefoglalni, 
annál kevésbé részletesen bonczolgatni a fennálló társa-
dalmi bajokat s azok okait, még kevésbé lehet taglalni 
s megállapítani orvoslásuk módjá t ; a legégetőbbek föl-
emlitése is elég lehet annak beigazolására, hogy az ál-
lamhatalomnak s kezelőinek vagy ellenőreiknek figye-
lembe kell venniök a kóros állapotokat, ha föladatuk 
magaslatán kívánnak állani s kötelmeiknek eleget tenni. 

A kivándorlás az ellene foganatosított hatalmi rend-
szabályok daczára nőttön n ő ; a felvidékről Amerikába 
távozók számáról fogalmat nyúj that az eme lapban kö-
zelebb fölhozott adat, hogy több ezer tót imakönyvet 
visznek ki oda Magyarországból ; Erdélyből a kivándor-
lás egyre nagyobb arányokat ölt, s alig múlik el nap, 
hogy a napilapok hazafias feljajdulást ne hallassanak 
afölött, hogy pusztulunk-veszünk. A baj okainak meg-
szüntetéséről, a keresetképtelenség s folytonos szegénye-
dés terjedésének meggátlásáról sem az állami hatalom, 
sem a pártok* nem sokat érnek rá gondolkozni. 

Sokkal nagyobb baj az erkölcsi s ezzel karöltve 
járó anyagi romlottság terjedése a hon maradottak közt, 
melynek következményeit a bünfenyitő statisztika tár ja 
elénk, mely szerint a büntetendő cselekmények száma az 
utóbbi tiz alatt megötszöröződött, az elitéltek száma 
pedig megháromszorozódott annyira, hogy az állami 
fogházak alig képesek befogadni a nagy tömeget, a 
vizsgálati fogságok pedig elégtelenek reá. Ez adat elég 
szomorúan világítja meg közállapotainkat, melylyel jár 
a perek s bíróságok roppant szaporodása, holott a la-
kosság maga a hivatalos statisztika szerint ugy szólván 
nem is növekedett számban. A pálinka-ivás, a részeges-
kedés terjedése, a vadházasság hivatalosan felpanaszolt 
elszaporodása, a kórházak tultömöttsége, a ragályos be-
tegségek folytonos pusztítása, a proletariátus özönlése 
a városokba s hasonló jelenségek mind megannyi tünetei 
annak a kórnak, melyet erkölcsi s anyagi hanyatlásnak 
nevezünk s amely egész légió társadalmi bajnak szülő 
oka, melyről a lapok törvényszéki rovatai s bünkrónikái 
naponkint hajmeresztő dolgokat közölnek. 

Yagy nem társadalmi kérdés-e a munkahiánynyal, 
az üzletpangással együtt járó mindennemű ba j ? Nem 
az-e, hogy vasárnap s ünnepnap némely helyeken s 
időben dolgoztatnak, másutt s máskor hónapokon át 
nincs kenyere a munkásnak, akit senki és semmi sem 
véd a munkát-adó önkénye ellen, mely tettlegességekben 
nem nyilvánul ugyan, de rabszolgává teszi a szabad 
munkás lelkét s testét egyaránt. Nem társadalmi kér-
dés-e az, hogy a munka nem részesül törvényeinkben 
ugyanazon védelemben, mint a pénztőke, holott ez holt 
tőke, amaz pedig élő s a nemzettől elidegeníthetetlen 
tőko ? Nem ily kerdés-e az, hogy a napi munkaidő 
nincs kellően törvény által szabályozva, és hogy e miatt 



70 RELIGIO. 

évről-évre munka-beszüntetések történnek, melyek mun-
kásokat és munkaadókat kölcsönösen -károsítanak, de a 
nemzeti vagyon gyarapodását is gátolják ? 

Hasonlólag társadalmi kérdést képez, habár ez is 
átjátszik a közgazdasági térre, a telkek véghetetlen föl-
osztásának szabadsága, mely a latifundiumok ellenében 
hozatott be, pedig a tapasztalás szerint itt is a nagy 
hal elnyeli a kisebbiket, de ugy, hogy ez utóbbi azután 
a társadalomnak terhére válik, holott megfelelő óvrend-
szabályok mellett ennek hasznos tagja maradhatott volna. 
Ugyanily kérdés a gentry szegényedése, a tudományos 
pályák felé özönlés, a párbaj-mánia, az öngyilkosságok 
rémületes terjedése stb. stb. 

Végtelenig nyúlna czikkünk, ha mindent előso-
rolnánk ; elég ez is annak bebizonyítására, hogy a tár-
sadalomban nálunk is ugyanoly számosak a betegségek, 
mint bárhol másutt ; de mialatt egyebütt részint kísérle-
tek, részint törekvések mutatkoznak azok orvoslására, 
nálunk még mindig amaz elfogult liberális nézet ural-
kodik, hogy a szabadság önmagától meg fogja gyógyí-
tani a létező bajokat. 

Nem e lap föladata az anyagi s gazdasági bajok 
orvoslásának módját fejtegetni ; annál inkább kötelessé-
günk az erkölcsi kinövések lenyesését szorgalmaznunk, és 
ebben akadályul szolgál ugyanaz a szabadság, mely a 
rosszra való hajlamnak, a szenvedélyeknek, a félreveze-
tésnek biztosítva van, és amely a midőn mindent, ami a 
büntető törvénykönyvben vagy idevágó szabályrendele-
tekben nincs külön megnevezve, szabad pórázra ereszt, 
a keresztény erkölcs kötelező voltát tagadja, üdvös be-
folyását gátol ja , és ezzel a nemzet erkölcsi romlását 
mozdítja elő. Fráter Laicus. 

Egri érseki egyházmegye. Főpásztori szózat XIII. 
Leo pápa aranymiséjének megünnepléséről. — Szentséges 
atyánk, XIII. Leo pápa, folyó évi deczember hó 31-én 
áldozárságának ötvenedik évfordulóját ünnepli. Ünnepe 
lesz az az egész kathol. világnak, mely e kor forrongá-
sai, soknemü vészes irányzatai közepett bizalmával, üdve 
reményével Krisztus helytartójára tekintve, kétszeres 
hálával borul le a Gondviselés előtt az oly áldásosán 
kormányzó pápának engedett hosszú élet kegyelmeér t ; 
és a pápaság isteni intézményének jelentőségétől áthatva, 
a kathol. egység és együttérzés magasztos tanúsításával 
ez alkalommal is örvendezve tesz bizonyságot hitéről. 

De hogy mily indokok egyesitik ily közörömre a 
lelkeket; miért ünnepe a kathol. világnak a pápaság min-
den ünnepe ; miért tör fel a pápáéval együtt a hívek 
millióinak imája az Úrhoz, hogy ígéretéhez hűen telje-
sítse, mit egykor a tenger viharában s hullámai közt 
Péterrel megtőn : mindezt részletesebben fejtegettem b. 
e. IX. Pius pápa ötven éves püspöksége megünneplése-
kor, 1878. ápril. 8. IV. 875. sz. alatt kiadott körleve-
lemben, szólva a csodálat, hűség, engedelmesség, szere-
tetteljes ragaszkodás érzelmeiről, melyek a napok fogy-
táig fogy hatatlanul és szilárdan élnek a kathol. szivekben 
a pápaság i ránt ; feltárva az okokat, melyeknél fogva 
nem szűnik meg a segélyt kérő ima, mig a pápa jelen 
helyzete fájdalmas aggályban tar t ja a lelkeket. 

Fölöslegesnek vélem eme fejtegetéseim ismétlését. 
Hisz ismerve titeket, szeretett Testvéreim és Fiaim, ismerve 
híveitek érzületét, minden habozás nélkül hinni merem, 
hogy az érzelmek, melyeknek akkor kifejezést adtam, 
lelkesítenek mindannyitokat most is, azok irányozzák 
cselekvéseiteket, szabják meg magatoktartását. Elég 
körlevelem ujabb átolvasására utalnom, hogy tápláljam 
a biztos reményt, hogy hüségtek, kegyeletes ragaszko-
dástok érzelmeivel csatlakoztok most is, mint akkor, a 
kathol. világnak Krisztus helytartója iránt nyilvánuló 
egyetemes hódolatához, s a bennetek mindig élő áldozat-
készséggel siettek ez úttal is a szorongatott szentszék 
gyámolitására, hogy -a világ erkölcsi újjáalakulására irá-
nyuló nagy eszmék megvalósítását czélzó világintézmé-
nyek fenntartásához, fejlesztéséhez, rendelkezésére állja-
nak az anyagi eszközök, melyek nélkül semmi földi in-
tézmény fenn nem állhat. 

Érzelmeink tanúsításának legalkalmasabb módja, 
ha mi is megteszszük, mit a katholikusok világszerte e 
czélból alkalom- és czélszerünek tartanak. 

Az ünneplés módozatainak egységes megállapítása 
s kivitele czéljából Bolognában alakult főbizottság vezér-
elvei nyomán, bibornok hgprimásunk ő eminencziája el-
nöklete alatt hazánkban is külön országos bizottság mű-
ködik, melynek eddigi megállapodásai a közelebbi tájé-
kozás végett idezárt jegy zőkönyben foglaltatnak. Ezek-
kel összhangzatban a következőket rendelem : 

1. Egyházmegyém minden plébániája körében ő 
szentségéhez küldendő hódolati aláírások gyűjtendők. E 
czélból a jegyzőkönyvben meghatározott ivek használan-
dók, melyeket a lelkész urak hiveik számához arányított 
mennyiségben az ugyanott megnevezett kereskedő czég-
től mielőbb közvetlenül meghozassanak. Ez ivek ára, ha 
a kegyeletes szeretet más forrást nem találna, az alább 
említendő adományokból fedezhető. Az aláírások gyűjté-
sében vagy maguk a lelkészek fáradozzanak, vagy, a mi 
inkább kívánatos, e czélra maguk mellé buzgóbb híveik-
ből a helyi viszonyokhoz képest több-kevesebb tagból 
álló bizottságot alakítsanak. A lehetőleg tisztán meg-
óvandó ivekre minden megjegyzés nélkül csak a nevek 
írandók, és pedig olyanoké is, kik a következő pontban 
előirt adományhoz nem járulhatnának. Ez ivek legkésőbb 
f. évi október hó 15-ig egyházmegyei hivatalomhoz kül-
dendők be. 

2. 0 szentsége részére szeretet-adományok gyűjten-
dők. Hogy az adakozás örömében a hivek szegényebbjei 
is lehetőleg részt vehessenek, az országos jubileumi bi-
zottság a legkisebb adományösszeget 5 krban állapí-
totta meg ; egyházmegyém t. papságának buzgalmától 
azonban elvárom, hogy serkentő szózataik, valamint jó 
példaadásuk által hiveik áldozatkészségét a szent czél-
hoz méltó mérvre fokozni törekszenek. Az adományozók 
nevei a felajánlott összeggel közönséges ivpapirra jegy-
zendők. E gyűjtés a lelkészek által s illetőleg a fentebb 
emiitett bizottság közreműködésével eszközlendő. A be-
gyült pénzösszeg az adományozási ivekkel együtt szintén 
legkésőbb október hó 15-ig egyházmegyei hivatalomhoz 
terjesztendő be. Továbbá : 

3. Az ünnep alkalmából a Vatikánban jubileumi ki-
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állítás fog rendeztetni a világ minden részéből e czélra 
beküldendő s különösen egyházi tárgyakból, melyek ő 
szentségének felajánltatva, a szegényebb templomok s fő-
kép a hittéritők között osztatnak ki. E kiállításban Ma-
gyarország részére „Hungaria" jelzés alatt külön hely 
van fenntartva. Buzgón óhajtom, hogy e kiáliitáson egy-
házmegyém is képviselve legyen. A küldendő tárgyak, a 
czél szem előtt tartásával, különfélék lehetnek ; de leg-
inkább kívánatos, hogy istentiszteleti czélokra szolgálja-
nak, mint misemondó, oltári ruhák, szerelvények, mise-
könyvek, kelyhek, keresztek, gyertyatartók stb. Figye-
lembe veendő azonban, hogy eme tárgyak ugy az anyag, 
mint a készités módjára nézve a rubrikáknak megfelel-
jenek. Lelkészeim buzgólkodásának, nem kétlem, e téren 
is megleend sikere. A tárgyak az adományozók neveivel 
együtt f. évi szept. 15-ig egyházmegyei hivatalomhoz 
szállitandók. 

4. Az ünnepet megelőző estén, vagyis f, évi de-
czember 30-án, hat órától hétig az összes harangok 
meghúzassanak. 

5. Deczember 21-én a székesegyházban s az összes 
plébániai és szerzetesi templomokban „Te Deum"-mal 
egybekötött szentmise énekeltessék, a pápáért veendő 
collectával; s erre a hivek előzetesen figyelmeztessenek. 

A lelkipásztori buzgalom és okosság sokféle mód-
ját találhatja annak, hogy mindezen intézkedéseim ne 
csak a külsőség sikereit mutassák fel, de mennél mé-
lyebben a szivekbe hasson az ünnep jelentőségének ér-
zete, a pápa és pápaság tisztelete és szeretete erősbüljön 
a lelkekben, szilárduljon a hit, a hűség az egyházhoz, 
hogy ez örvendetes ünnepi alkalom a kathol. közérzü-
let emelkedésének legyen u j emlékezetes tényezője s 
tanújele. 

Azért, szeretett Testvéreim és Fiaim, jelen körleve-
lem tartalmát alkalmas magyarázat mellett híveitekkel 
közölve s őket tevékeny szeretetre buzdítva, időnkint is 
gyakrabban tegyétek szent beszédeitek tárgyává a pá-
paság intézményét, mire nézve fentebb idézett körlevelem 
is elég anyagot s kiindulási pontot szolgáltat. 

Legyen ez ünnep nekünk is igazi ünnepünk; legyen 
részünk, mint hü gyermekeknek, az ünneplő közös atya, 
s kinek ő helytartója, Jézus Krisztus szent áldásában. 

Kelt Egerben, 1887. évi julius hó 1-én. 
József s. k. érsek. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A p á p a i j u b i l e u m ü g y é b e n ! 

Szíves tudomásul. 
A magyar katholikusok f . é. május 14-iki 

impozáns nagygyűlése által megindított pápai ju-
bileumi mozgalom, a mennyiben erre a hódolati 
albumba illesztendő stílszerű aláírási iveknek már 
eddig történt elszállításából következtethetni, mind 
örvendetesebb mérveket ölt. A körülbelül 300— 
350 névaláírást befogadó hódolati-ivekből eddig, 
csupán a pápai jubileum központi férfi bizott-
sága részéről 6000-nél több lett elszállítva szer-

teszét az ország különböző egyházmegyei, espe-
resi és plébániai hivatalaihoz. A női központi 
bizottság is közel 1500 hódolati-ivet küldött 
szét. Ámbár pedig több helyről — nem tudni 
mi oknál fogva — nem érkeztek még be a 
hódolati-ivekre való megrendelések, — daczára 
annak, hogy a pápai jubileum központi végre-
hajtó bizottsága még a folyó évi junius 8-án 
küldé szét valamennyi magyarországi egyház-
megyei hatósághoz a hódolati aláírások és sze-
retetadományok gyűjtése körüli eljárásnál szem-
mel tartandó tájékoztató jegyzőkönyvét, a plébá-
niák számához arányos mennyiségben —: mégis 
ha csupán az immár elküldött és köröztetésben 
levő hódolati aláírási ivek mind betelnek, az alá-
írások összegét 2.250,000 —2.625,000-re lehet 
tenni. 

Szép eredmény remélhető a szeretetadomá-
nyok, nevezetesen a péterfillérek gyűjtéséből is. 
Mert hacsak a péterfillér-aláirások minimum-
összegét veszszük is, kerekszámban 120,000 fo-
rintra (240.000 frankra) tehető a szentséges atyá-
nak áldozári jubileuma alkalmából fölajánlandó 
mise-stipendium összege. 

Pedig már vannak 1000 franknál is nagyobb 
egyes aláírások ! 

A mozgalom mérvéhez képest ennélfogva re-
mélhető, hogy a magyar katholikusok a szent atya 
áldozári jubileumát kedvező alkalmul használandják 
fel arra, hogy nagyobb összegek felajánlása ál-
tal nemcsak kegyeletöket és hódoló szeretetüket 
tolmácsolják legfőbb egyházi fejők iránt, de 
háladatosságukban arra is fognak törekedni, hogy 
legalább némi kamatját hozzák össze azon 256 
millió forintnak, melyekkel XIII. Leo pápa di-
cső elődjei csupán a török hódoltság 57 éve 
alatt (1683—1740-ig) segélyezték hazánkat. 

Nem a minden birtokától már 17 év óta 
jogtalan erőszakkal megfosztott és ez időtől fogva 
a hivek könyöradományaira szoruló szentséges 
atya személyes kényelmére fordíttatnak a neki 
felajánlott szeretetadományok — mert hisz ő sze-
mélyes igén}reit nélkülözéssel tudja födözni; — 
de vallási, hitterjesztési és egyházkormányzati 
magasztos czélok tekintetéből szorul Krisztusnak, 
mindentől megfosztott földi helytartója a mi 
segélyünkre, szeretetadományainkra. 

Szives tudomásvétel végett közlendőnek vélem 
továbbá azt is, hogy hazai müiparunkhoz méltók 
lesznek azon egyházi tárgyak, hímzések és ruhada-
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rabok is, melyek előállításán a jubileumi köz-
ponti női bizottság főrangú nemes szivü hölgyei 
és az egyházmegyei bizottságok szerteszét az 
országban (igy: az esztergomi, kalocsai és egri 
f'őmegyékben, Nagy-Váradon stb.) a legnagyobb 
szorgalommal serénykednek s a melyekből, ha 
a kellő időre elkészülhetnek, a jubileumi köz-
ponti női bizottság fáradhatlan hölgyei kiál-
lítást is rendezni szándékoznak az ország fő-
városában. 

Áldja és segítse a jó Isten a szentséges 
atya iránt általánosan nyilvánuló szeretet, kegyelet 
és hála nemes versenyét országunkban!1) 

Kelt Budapesten, 1887. sz. Márta napján. 
Dr. Való Simon, 

a pápai jubileum központi végrehajtó bizot tságának 
előadója és jegyzője. 

IRODALOM. 
= Révai Miklós kéziratbin hátrahagyott egyházi 

beszédei. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Csaplár 
Benedek k. r. t. Budapest, 1887. 74 1. 

Mind az előszó, raelv jeles polyhistorunk, Csaplár 
B. tollából való, mind a beszédek szövege irodalomtör-
téneti becscsel bir. 

= Egyházi beszéd, melyet a Szent-László-Társulat 
védszentjének évünnepén 1877. évi jul. 3-án a budapesti 
sz. Máriáról ezimzett sz. Ferencziek templomában mon-
dott Mészáros Kálmán szent-Ferencz-r. atya s magyar 
hitszónok. Budapest, 1887. 15 1. 

Tárgya: miképp teljesiti a Sz.-L.-T. feladatát? 
Népszerűen és lelkesitőleg van fejtegetve. 

-f- Borromaeus. Kath. hitszónoklati havi folyóirat. 
Szerk. és kiadja Horváth Lajos, győr-ujvárosi plébános. 
I. évf. VIII. füz. 4 4 5 - 5 2 0 . 1. 

= Beküldetett: Állatkínzás és ál latvédelem Irta 
Tewreiok Árpád. Budapest, 1887. 29 1. 

— Beküldettek: 1. Jézus szentséges sz ivének 
Hirnöke. Szerk. Tóth Mike J . t. t. Kalocsán, 1887. VII. 
vagyis juliusi füzet 189—220. 1. 

2. Sziiz Mária virágos kertje. Szerk. ugyanaz. 
Kalocsán, 1887. VII. vagyis juliusi füzet. 185 — 216. 1. 

3. Katholikus Hitoktatás. Szerk. és kiadja Fonyó 
Pál. II. évf. VII. sz. Kalocsán, 1887, 2 5 3 - 2 8 4 . 1. 

4. Bölcseleti Folyóirat. Szerk. és kiadják. Dr Kiss 
János és dr Palmer Mátyás. 2. évf. 2, füz. Temesvárott, 
1887. 137—264. 1. 

5. A legszentebb rózsafüzér Kiralynéja. Szerk. és 
kiadó P. Angelicas. III. évf. Jul. füzet. Budapest. 1887. 
193—228. 1. 

Mellette : 
6. Mentő Lapok a purgatórium mi lel feek javára. 

1—12. 1. 
7. Magyar Sión, Szerk. és kiadják a papnő veldei 

hittanárok. I évf. Jun. füzet. Esztergom, 1887. 401 — 
480. 1. 

J) E sorok közlésére a többi lapokat is tisztelettel fe lkérjük. 

VEGYESEK 
— Királynénk jószívűsége. Angol lapok a követ-

kező jellemző történetet irják királynénkról : A mint a 
királyné néhány nap előtt minden kiséret nélkül sétált 
Comerben a tengerparton, figyelmessé lett egy hirtelen 
támadt népcsődületre. Odament és megtudta, hogy egy 
vasúti hordár fürdés közben görcsöt kapott s a vizbe 
fuit. A királyné megtudakolta lakását és egyenesen oda 
ment. A hordár felesége semmi rosszat sem sejtve, 
készité épen férjének az ebédet és kenyeret osztott szét 
gyermekei között. A királyné igy szólt hozzá részvevő 
hangon: „Kedvesem, önt szerencsétlenség érte, amiről 
tán kevésbbé fájdalmasan értesül egy királyné által, mint 
hogy lia a hirt szomszédjaitól hallaná, nyersen előadva: 
szegény férje vizbe fult, imádkozzék lelki üdveért és vi-
selje gondját kicsinyeinek." A királyné ezzel gyorsan 
eltávozott, mert immár közeledtek az emberek, kik a 
vizbefultat hozták. Este egy udvari szolga az özvegynek 
a királynétól egy borítékot hozott, melyben nagyobb 
pénzösszeg volt. 

— A pápa és Vilmos császár. Pápa ő szentsége, 
miként Rómából jelentik, két színarany példányát küldte 
Berlinbe azon emlékérmeknek, melyek a Károly-szigetek 
ügyébeni pápai közbenjárás és Ítélkezés emlékére veret-
tek, az egyik példány A^ilmos császárnak, a másik Bis-
marck hg. bírod, kanczellárnak lett szánva. Az emlék-
érmek drágamivü dobozokban vannak, amelyeknek felső 
lapján miniatűr festészetben a pápai czimer pompázik. 
Ugyanily példányok küldetnek Madridba is a regens-
királyné és Canovas volt miniszterelnök számára. 

— A pápa jubileumára. Mailáth Gusztáv gróf — 
mint a kőnyomatos lapok irják, — igen diszes és értékes 
aranykelvhet készittetett Link Fülöp budapesti ötvösmüves-
nél. A kehely a tizenhatodik századból ránk maradt kelyhek 
stíljében tartva, valóságos műremek. Zománcza körül 
120 igazgyöngy ragyog és talapzatán a pápai tiara, a 
magyar korona s a megváltó és a bold Szűz képe, to-
vábbá e fölirás olvasható : „Redemisti nos Deo in san-
guine tuo." A szép müvet Link maga tervezte is. 

— Az angolországi Peterborough-városban, Stuart, 
Mária királynő ereklyéiből rendezett kiállítás 300-nál 
több, becsesnél becsesb tárgyat foglal magában. Köztük 
több olyant, melyek Viktória királynőnek gyűjteményé-
ből valók; igy p. egy régi festményt, mely Stuárt Mária 
fotheilingay-i pertárgyalását tünteti elé ; egy , Mária 
tulajdonát képezett szekrényt ; egy für töt hajából ; egy a 
skót királynő sajátkezű Írásával ellátott sz. írást; egy 
rézmetszésű arczképét ezen felirattal: „Maria Scotorum 
Regis Filia Scotorumque nunc Regina" ; ugy szintén az 
őt és Darnley-t ábrázoló egy képet Elstracke-től vésve, a 
melyekből csak három példány maradt fenn, s melyek kö-
zül az egyik a Bodley-féle könyvtárban, másik a Bécs-
ben létező császári metszetek magántermében őriztetik. 
A kiállítás egyéb tárgyai között láthatók továbbá azon 
rózsafüzér, feszület és fátyol, melyeket a jobb sorsot 
érdemelt mély vallásosságu skót királynő, kivégeztetése 
alkalmával magánál hordott. 

— Kolumbus csontjainak átszállítása. Kolumbus 
Kristófnak, Amerika felfödözőjének földi maradványai 
végre szülővárosába, Genuába szállíttatnak és itt fognak 
örök nyugalomra eltemettetni. Atszállitójok, monsignore 
Cocio, a szentszék brazíliai internunciusa „Matteo Brazza" 
nevü hajón már f. hó 2-án utazott el velők Genua felé, 
a hol nagy egyházi fénynyel fognak eltakarittatni. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A római kérdés. 
A ki figyelemmel kiséri az eseményeket, és 

el- s behatolván azok utolsó s legutolsó okaiba, 
higgadt megfontolással és pártatlanul ité.l felet-
tök : kénytelen elismerni, hogy egy láthatatlan 
erős kézbe futnak ez események szálai csodála-
tosan össze, hogy e kéz igazgatja s intézi azo-
kat bizonyos, czéltudatos terv szerint, s hogy 
az emberi nem eseményeit feltüntető csinvat-
vászonhoz épp ezen láthatatlan erős kéz szol-
gáltatja azon szineket, melyek szembeötlőleg je-
lezik ezen isteni erős kéz működésének nyomait 
s határvonalait. 

Avagy ki vonhatná kétségbe, hogy a római 
kérdés, vagyis a római pápa erőszakos jogtiprás-
sal elfoglalt világi birtokának visszaállitása szintén 
egy ily kirivó szinü szál századunk eseményeinek 
vásznában, melyet az isteni gondviselés minden-
ható keze e század elején, a mikor t. i. a kor-
sikai szerencsefi elkapatottságában azt az euró-
pai térképről kitépni merészelte, — egy izben 
már beillesztett és azt — mint a jelek mutatják 
— napjainkban másod izben is beilleszteni ké-
szül abba ? 

Mikor 1870. szeptember 20-án, a Porta Pián 
ütött résen a piemonti fölbérelt had behatolt a 
pápai ősvárosba, és annak törvényes urát tulaj-
don házában foglyul téve, a pápa világi birto-
kának utolsó maradványát is erőszakkal hatal-
mába keritette: a jognak és rendnek ellenségei 
ujjongtak örömükben a bevégzett tényen. Az egy-
ház legfőbb feje nem volt szemeikben többé 
más „egyszrü papnálés mámorukban már biz-
tosra vették, hogy immár czéljukhoz értek s 

hogy számitásaik többi phasisai is nemsokára 
okvetlenül bekövetkezvén, az aggastyán IX. 
Piussal a személyében képviselt egyházat is, 
ennek — mint mondák — minden fönmaradt, 
a jelen század czivilizácziója s intézményeibe többé 
be nem illő foszlányaival egyetemben, sirba fogják 
tenni, hogy onnan többé föl se támadjon s hogy 
igy végre, 18 század küzdelmei után, a világ-
történelem napi rendre fog térhetni a felfeszitett 
názáretinak müve felett. 

És hogy ne emlékeznénk arra vissza, hogy az 
egyház feje s intézményei ellen tervszerű foly-
tonossággal szórt rágalmak, az ezek folytán meg-
tévesztett közvélemény, a lángra lobbantott s 
mesterségesen szitott szenvedélyek s gyűlölködé-
sek, az általánossá lett egyházellenes hangulat, 
az időviszonyok és körülmények, mind, mind 
mennyire kedveztek e pokoli gonoszsággal kifőzött 
ördögi számitásoknak és terveknek 1... ugy annyira, 
hogy az angyali lelkű IX. Piusnak Krisztus amaz 
ismert szavait adták ajkaira, melyeket a poroszlói-
tól körülvett Üdvözitő, elfogatása alkalmá val, mon-
dott : „Haec est hova vestra et potestas tenebrarum 
(Lucae, 22, 53.) Sem a hitszegő III. Napoleon 
trónjának, nyomban a pápai birtok erőszakos 
elfoglalását követő leomlása, sem a tűzben álló 
Páris fölkavargó füstje és vérpiros lángjai nem 
voltak képesek az erkölcsileg elalélt Európa sze-
meit fölnyitni és meggyőzni arról, hogy a Porta 
Pián jútött rés által tulajdonképpen az Istentől 
megalapított jog és erkölcsrend „magna charta1'-ja 
tépetett foszlánynyá, hogy — mint ezt az egy-
házi állam egyik legnyiltabb ellensége is bevallja 
— „a pápai birtok megdöntésével, megdőlnek, alap-

10 
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jukban megrendítve, maguk a világi monarchiák ;ul) 
bogy „Európa minden jog- és erkölcstekintélyének 
kutforrását a pápaságban birja." 2) 

Erősebb eseményeknek kelle még közbelép-
niük! A Alane, Thekei, Phares láttatlan ujjainak 
érdesebb vonásokat kellett a nemzetek társa-
dalmi életébe vágniok, hogy Európa kormányai 
és népei erkölcsi elaléltságukból s közömbössé-
gökból föleszméljenek. És fájdalom! ezek 17 év 
fotyamán elég nagy számban és elég sűrűen kö-
vették egymást arra nézve, hogy az országok 
zavarba jött kormányai, a társadalmi kapcsoknak 
minden téren való meglazulásából eredő s napról-
napra mind nagyobb mérvben előtérbe lépő ba-
jokra a megfelelő gyógyszerek után ered mén}7 

nélkül kutatván, végre sejdíteni kezdik, sejditeni 
kénytelenek a bajok forrását; hosszas meddő 
kisérletezések után rájöttek, — jobban mondva 
az események kérlelhetlen hatalma, a melyre 
Viktor Manó. az egyesített Olaszország királya 
1865. nov. 1-3-iki parlamenti megn}átó beszédjé-
ben oly önhitten és kihivólag utalt, — rávezet-
tettek a végzetes Pandora szelenczéjére, melyből 
a mindennemű bajok feltartóztathatlanul előtörnek, 
és kezdenek immár gondolkodni arról, hogy e 
bajok tulajdonképi forrását, a római kérdést 
nyélbe üssék. 

íme! a színes szál, mely az isteni gondvi-
selés erős kezének bemarkolása fon tán az ese-
mények vásznán föltetszik. 

Csakhogy hasonlólag ahhoz, a ki valamely 
szenvedélynek lett rabjává és abba akként élte 
bele magát, hogy az második természetévé vált : a 
jogtiprás közömbösségébe merült s abba bele-
szokott Európa, és különösen a római kérdésben 
anyagilag első sorban érdekelt Olaszország, nem 
akar phantom-ja tárgyáról lemondani, és mint 
olyan, a ki szeretne is, nem is, az előtte levő 
árkon átugrani, előbb alkudozásokba bocsátkozik 
a megrablott egyházi birtok törvényes urával, 
anyaghoz tapadt, szük látkörü felfogásában figye-
lemre nem méltatva azt, hogy tulajdonképen nem 
a XIII. Leo pápa az, a ki a római kérdés dilem-
máját felidézte s Olaszországot a választásra 
sarkalja és a kinek föltételeket lehetne előírni 
a megoldásra nézve; hanem egy nálánál is ma-
gasabb hatalom, a melynek ő csak földi hely-

*) Pensiero ed Azione 15. nov. 1858. 
2) Rattinger Dániel: Der Papst und der Kirchen-

staat. Freiburg im Breisgau. Herdersche Buchhandlung. 
1866. 145. 1. 

tartója és a melynek örök törvényei és időben 
tett intézkedései alku tárgyai nem lehetnek. 
„Civilem enim S. Sedis principatum ceu quiddim 
necessarium ac providente Deo manifeste institu-
tum agnoscimus, nec declarare diibitamus, in prae-
senti verum humanarum statu, ipsum hunc prin-
cipatum civilem pro bono ac liberó Ecclesiae ani-
marumve regimine omnino requiri" — mondák 
az 1S62. jun. 9-én Rómában összegyűlt, az egész 
keresztény világ meggyőződését és hitét tolmá-
csoló püspökök. 

Azzal a szemforgatással és simabeszédüség-
gel, mely az egyház kérlelhetlen ellenségeit oly 
igen jellemzi s melylyel a sz. e. IX. Pius ide-
jében is, a pápai birtok ellen intézett erőszakos 
merényleteikre nézve, a keresztény világ véle-
ményét megtévesztették, — kezdenek most újból, 
hogy a római kérdés — természetesen nem 
az ő hibájok folytán — fölmerült, beszélni róla 
Olaszország titkos társulatainak beavatottjai. 

így, hogy egy-kettőnek beszédmodorából a 
többi, ugyanazon malomban őrlőkére következ-
tethessünk, idézzük a nagytekintélyű „Civilta 
cattolicatudósítása után Chierici tanár nyilat-
kozatának azon passusát, melylyel ez évi ápril 
végén, az olasz parlamentben tartott beszédjében 
a Qui rínál és a Vatikán közti kibékülést érin-
tette. „Adja Isten, — úgymond, — hogy a most 
uralkodó pápa az általános kibékítés nagy mun-
káját befejezhesse, hogy véget vessen ezen fegyveres 
békének, a mely pénzügyeinket a törik szélére so-
dorjal... De — teszi hozzá — csak azon foltét 
alatt, hogy mondjon le világi birtokáról. Ez volna 
aztán a magasztos cselekedet, melylyel az egész 
világ és különösen Olaszországnak csodálkozását 
magára vonná!" Barrili tanár pedig ugyanazon 
idő tájban, Bolognában a következőket mondta: 
„A pápa és Olaszország közötti kibékülés fölötte 
kívánatos ; mert az egész világ követeli ; . . . de 
szerencsétlenségére távol van attól, hogy foganato-
sítható legyen; mert egyrészről — ugy mond — 
a pápa barátai föltétel gyanánt a pápai birtoknak 
teljes vagy részletes visszaállítását kötik ki, mi pe-
dig részünkről Utaszország legkisebb szögletét, Ró-
mának a legjelentéktelenebb negyedét sem fogjuk 
átengedni neki." — Erre az idéztük „Civilta cat-
tolica" ezt jegyzi meg: „A zsidó szabadkőviivesség 
ezen avatottjai — úgymond — elismerik, hogy 
Olaszország jövője és üdve függ a pápával való 
kibéküléstől ; de ugyanazon időben oly föltételt 
hangsúlyoznak, a mely lehetetlenné teszi azt. Vesz-
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szen Olaszország ; csak ki legyen elégítve a gyűlölet 
Annak helytartója ellen, kit a zsinagóga keresztre 

feszitett !" 
Az e fajta emberek most is váltig azt haj-

togatják, természetesen nem más okból, mint 
hogy a nem gondolkodó vagy gondolkodni kép-
telen közönséget a római kérdés lényegére nézve 
tévedésbe ejtsék, — miszerint a pápa független 
és szabad lehet, — sőt hogy csak akkor való 
ban az, •— ha világi birtokkal nem bir, s hogy 
ennélfogva a pápai souverainitás egyáltalán, nem 
szükséges kelléke a pápa függetlenségének és 
szabadságának, melyet — mint esküdöznek — 
ők is készséggel elismernek. 

Csakhogy mentita est iniqnitas sibi! Ámult 
és a jelen ido tényei, a dolog természete és a jó-
zan ész lépten-nyomon meghazudtolják őket és 
föltüntetik ámitó álokoskodásaikat. 

Az egyház alapításától fogva Constantinig — 
mint tudjuk — a pápák függetlensége és szabad-
sága a katakombákra volt szoritva és vértanúság 
volt a rendes társa. A Constantin által biztositott 
béke óta odáig, mig a pápai szék legfőbb egy-
házi joghatósága tényleg és jogilag megszilár-
dult: a pápák függetlensége és szabadsága foly-
tonosan a császárok, barbár királyok és despo-
ták önkényének szeszélyétől függött, kik annak 
gyakorlását ezer meg ezer módon akadályozták. 
754-ik évtől, vagyis a pápai birtok keletkezésé-
től fogva napjainkig, a hányszor csak elvesztet-
ték souverainitásukat a pápák, mindannyiszor 
czéltáblájává lettek a legkülönfélébb gyötörteté-
sek és üldöztetéseknek. Sem a vértanú pápák, sem 
mint a byzanczi császárok alattvalói nem élvez-
ték a függetlenséget és szabadságot; de mint 
souverain pápakirályok az egyikét és a másikát 
is birták, kivéve azon időpontokat, a melyekben 
világi birtokuktól hosszabb vagy rövidebb időre 
megfosztva voltak. 

A tényeken alapuló e körülmény egyébként 
magából a dolog természetéből is foly. Hogy 
ugyanis a pápa független és azabad legyen, ok-
vetlenül oly helyzetben kell lennie, miszerint 
önhatalmú, önelhatározásu legyen, vagyis hogy 
senki se legyen fölötte, a kitől függjön, a ki 
szabad elhatározására befolyást, kényszert gya-
korolhasson; de ilyen önelhatározási szabadság 
és függetlenség csak a souverainitással jár és a 
hol ily szabadság nincs, ott souverainitás sincs 
meg; mert vagy souverain valaki, vagy alatt-
való; kézéput nincs, — bármily fényesek legye-

nek különben a czimek, tisztségek és kiváltsá-
gok, melyekkel kellemesekké lehet tenni alatt-
valói helyzetét annak, a ki mástól függ. Követke-
zésképp ha a pápa hatalmában van világi bir-
tokának : ugy független és szabad ; ha más birja 
azt, a pápa okvetlenül alattvalóvá vagy fogoly-
lyá lesz. 

A pápai világi birtokkal ekként szervesen 
összefüggő s csupán általa valósággal és teljesen 
garantirozott e függetlenség és szabadság érde-
kében emelték fel szavokat a pápák megrablott 
világi birtokukért és követelték hangsúlyozva 
annak visszaállítását mindannyiszor, a hányszor 
őket attól az idők folyamában valamely erősza-
koskodó hatalom megfosztotta! Apostoli legfőbb 
tisztének ily független és szabad gyakorolhatása 
szempontjából hangsúlyozta okvetlenül szükséges-
nek IX. Pius, az 1862. jun, 9-iki allocutiójában, 
elvett birtokának visszatérítését, „hogy — úgy-
mond — az egyház feje ne alattvalója legyen más 
souverainnek, hanem maga is souverain legyen 
A pápa ezen tiltakozása a szentszék világi bir-
tokán elkövetett merénylet ellen, mint tudjuk, 
nemcsak a Rómában épp akkor időző közel 
háromszáz püspöknél, de az egész keresztény 
világon, a legélénkebb visszhangot keltette. És 
midőn az „italianissimi* -k érteményökből kifor-
gatni akarván IX. Pius szavait, azt mondák, 
hogy a pápa nem általában, hanem csak folté-
telesen, az idők jelen helyzete folytán nyilvání-
totta szükségesnek a világi birtokot, azért ugyan-
csak IX. Pius 1878. márczius 12-én tartott allo-
cutiójában, a midőn időközben —-- mint fönnebb 
jeleztük — a pápai birtok utolsó maradványát, 
Rómát is elfoglalta a piemonti király fölbérelt 
hada, újból ünnepélyesen kijelentette: „hogy a 
jpápa sem a jelenben, sem a jövőben nem lehet 
szabad és független egy más uralkodó alatt; hogy 
a pápa Rómában csak uralkodó vagy fogoly lehet, 
és hogy a katholicismus soha sem nyugodhatik 
meg addig, mig a pápának cselekvési szabadsága 
a pártok izgatásainak, az uralkodó önkényének, 
a politikai választások esélyeinek és körmön-
font érdekelt emberek terveinek ki van téve — 
A jelenleg dicsőségesen uralkodó szent atya, 
XIII. Leo pápa is, mindjárt trónra lépte alkal-
mával kijelentette, hogy az egyház fejét meg-
illető függetlenség és szabadság egyedül elegendő 
biztositékát a szentszék világi birtokában tekinti. 
Ily értelemben nyilatkozott XIII. Leo szentséges 
atyánk többek közt 1883. október 7-én, a mikor 
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elitélte az olasz forradalomnak a pápai birtokon 
elkövetett rablását és rámuta to t t egyszersmind 
a rablók végczéljára is. „A midőn — úgymond 
az apostoli széket, függetlensége nem csalóka bizto-
sitékától megfosztották, az egyházat fején akarták 
találni; azután vakmerőségükben a végletekig akar-
tak menni, hogy Olaszországot becses kincsétől, 
katholikus vallásától megfoszszák." Ugyanezt hang-
súlyozza a szentséges atya f. évi junius 15-kén 
Rampolla biboros-államtitkárához intézett leve-
lében *) is, a melyben egyszersmind kijelenti, 
liogy „az Olaszországgal való óhajtott kiegyezés 
és békére nem lát más utat, a valódi s hathatós 
souverainitásra való visszatérésen kivül, a milyent 
az egyház fejének függetlensége és az apostoli szent-
szék méltósága megkívánd 

Hiábavaló szószaporítás, sőt guny ennél-
fogva az egyház és a pápaság ellenségeinek szá-
jában az oly beszéd, hogy a pápa függetlensége 
és szabadsága annak souverainitásától elvá-
lasztható; hogy a souverainitás csak esetleges, 
a mely meg is szüntethető; hogy a függetlenség 
a czél, a souverainitás pedig annak csak egyik 
eszköze . . . s más hasonló ineptiák és sophismák, 
a melyekkel előhozakodni szoktak. . . . Mi sem 
tagadjuk, felel erre a Civilta, hogy a pápa vi-
lági birtoka csak eszköz az egyház fejének füg-
getlensége megóvására ; t agadjuk azonban, és 
józanul minden elfogulatlannak is tagadnia kell 
velünk az oly következtést, miszerint ez eszköz 
megszüntethető ama czél kára és veszélyeztetése 
nélkül, a melyért „ceu quiddam necessarium ac 
providente Deo manifeste institutum," mint szük-
ségképes valami és Isten nyilvánvaló gondvise-
lése által berendezve lett. A táplálék is csak 
eszköz az élet föntar tására ; de váljon ki volna 
oly dőre azt állítani, hogy a táplálkozás meg-
szüntethető a test kára és életveszélye nélkül? 
Vagy — vagy ! Tertium non datur. Ha tehát a pápa 
függetlensége és szabadsága csak világi bir to-
kában, souverainitásában bi r ja kutforrását és 
biztositékát, ugy világos, hogy a ki ez utóbbi 
ellen követ el merényletet és azt megsemmisíti , 
az egyúttal az előbbire is halálos csapást mér. 

Hogy az egyház szellemi ha ta lmának füg-
getlen szabad érvényesülése, annak világi hatal-
mában birja biztositékát, t an í t ják az egyház első-
rangú elméi: aquinói sz. Tamás, Suarez, Bellar-
min, Bossuet, Lacordaire, a mely utóbbi Nagy 

Károlyt épp ezért nevezi oly szépen, mint találólag 
„a pápai szabadság megalapítójának.11 ' )I ly értelem-
ben veszszük mi Odilon-Barrotnak, a híres franczia 
államférfiúnak is eme mély jelentőségű szavait : 
„A római államban a két hatalomnak (lelkinek 
és világinak) összekötve kell lenniök, hogy másutt 
az egész világon elválasztva lehessenekMaga a 
köpenyegforgató, ravasz Napoleon is 1865. febr. 
12-iki trónbeszédében „a szentszék függetlenségét" 
mint „nagy elvet" hangsúlyozza. Ez okból tör t 
lándzsát igen gyakran Thiers is, jóllehet nem volt 
hivő katholikus, a pápai souverainitás mellett. 
„Nekem -— úgymond — nem kell infulás kor-
mányzó a pápa személyében!" És ugyancsak ő a 
franczia pa r l amen t 1S65. ápril 13-iki gyűlésén 
t a r to t t beszédjében e kérdésre: „Mi történik, — 
úgymond — ha az egyház világi uralmát meg-
semmisítik6!" — ekként válaszol: „megsemmisítik 
és tönkre teszik ez egyház tekintélyét is; mert az 
egyház függetlenségére, a szabad államban az egyház 
szabadságára vonatkozó ígéretek, csakis üres, minden 
alapot nélkülöző ígéretekíme! mintha csak a 
garant ia- törvény megalkotása és azok után be-
szélt volna, amik azóta az egyesitett Olaszország-
ban napjainkig tör téntek : a sz. em. IX. Pius 
hullája ellen elkövetett alávaló merénylet, a 
szerzetes-rendek eltörlése, a templomok lerombo-
lása, az egyház számos intézményeinek meg-
szentségtelenitése, a Propaganda vagyonával való 
atyáskodó (!) elbánás stb. után ! ! 

Ha észbeli és erkölcsi érvek nyomnának a nyers 
anyagi erővel szemben valamit, ugy ügyünk biztosan 
győzne; sőt akkor „római kérdés," melyet egyva -
laki mély jelentőségében „rettenetes"-nek mondott , 
egyáltalán nem is léteznék. Nem is remélhetők, — 
mint ennek maga a szentséges a tya is fájdalom-
mal ad kifejezést ál lamtitkárához intézett leve-
lében — az ezen ügyben megindítandó diploma-
tiai tárgyalásoktól, mint ilyenektől kedvező ered-
mények. Nem is ezekre basirozza a szent a tya 
és vele az egész keresztény világ reménykedését 
és b izodalmát ; de igenis annak Ígéretére és min-
denhatóságára, aki e kérdést napirendre hozta, 
a kinek kezevonását már is érezzük és a ki 
miként egykor egy szavával a tenger v ihará t : 
ugy napjainkban az egyházának szabadságára 
szükséges pápai birtokon elkövetett jogtiprást is 
megszüntetni s a belőle kiáradt ezerféle társa-
dalmi bajokat a kellő medrekbe visszaszorítani 

*) Legközelebb adni fogjuk. Le siège aaint. 24. 1. 
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fogja ; mert rsicut divisiones aquarum, ita cor regis 
in manu Domini; quocumque voluerit, inclinabit 
illud." *) 

A kath. sajtónak e nagyfontosságú kérdéssel 
szemben nem az a feladata, hogy holmi subtilis 
módok találgatása által siettesse annak megoldá-
sát, melyet az egész világ ugyis szűkségesnek elis-
mer ; az sem méltó az ügyhöz, hogy meg-
fontolatlanul elfogadjuk e vagy ama, meglehet 
t án a legjobb szándékból eredt nézetet, bár oly 
-elfogadhatónak és plausibilisnek látszassák is 
első tekintetre lenni; de mindenekelőtt az szük-
séges és hangsúlyozandó a kath. sajtó által, hogy 
elvek álláspontjára helyezkedjünk és a változat-
lan igazság világánál szóljunk, ha kell, az ügyhöz, 
megemlékezve mindig arról, hogy: „nobis, qua 
militibus pro duce ; ducis autem est: pro victoria 
p v g n a r e D r . Való. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, julius hó végén. I f j ú bűntettesek s a 

modern iskola. — 
A vallástalan, vagy mint leplezetten mondani szok-

ják, a felekezetnélküli iskola balkövetkezményeit a köz-
erkölcsökre nézve elejétől fogva igyekezett megszivlelé-
sül ajánlani a kath. sajtó mindazoknak, kiket illet; de 
szavát nem igen vették tekintetbe, ha ugyan le nem 
hurrogatták. 

Most oly adatok s nyilatkozatok kerülnek a nyilvá-
nosság elé, melyek amaz intelmeket bőségesen igazolják. 

így Macé, hosszabb időn át volt párisi rendőrfőnök 
„Un joli monde" (Gyönyörűséges világ) czim alatt sok évi 
tapasztalatait bocsátja közre, amelyek igazolják a tényt, 
hogy a bűntettesek száma roppant méretekben terjed, 
fortélyuk s furfangjuk bámulatba ejtő módon emelkedik, 
és hogy különösen az ifjúság körében hallatlan sok ujon-
czot szed a gonosztevők nagy serege. Macé, Franczia-
ország egyik kiváló kriminalistája, csak személyes ta-
pasztalatain alapuló Ítéletét fejti ki könyvében. 

Ebben párbeszéd alakjában ama kérdést veti föl, 
vájjon a jelen viszonyok között remélhetni-e e baj tovább-
terjedésének megakadályozását? A rendőrfőnök a pár-
beszédet unokaöcscsével folytatja, aki nem akarja osztani 
nagybátyja „pesszimista" reményvesztettségét, ellenkező-
leg azt véli, hogy „a tankötelezettség emelni fogja a 
tömegek erkölcsiségét s apasztani fogja a büntettek s 
vétségek számát," hivatkozván Hugo Yiktor e szavára: 
„Világosítsák föl a főket s nem lesz szükség a fővételre." 
Ezzel szemben Macé megjegyzi: „1831 óta a fők nem 
voltak hiányában a fölvilágositásnak (éclairage) és hires 
költőnk meg lehet elégedve ; ma csak ritkán veszik va-
lakinek a fejét ; de a büntettek az oktatás elöhaladásá-
val csak szaporodtak és most valóban kiszámíthatatlan 
arányokat öltenek." 

') Prov. Cap. XXI. 1. 

Szabad-e azonban ebből arra következtetni, hogy 
az oktatás veszedelmet képez és ezt inkább korlá-
tozni, semmint fejleszteni kellene ? Bizonyára nem. A kér-
dés csak azon fordul meg, hogy mit oktatnak s ezt 
hogyan tanitják ? Egészségtelen oktatás méreggé válha-
tik s ártalmasabban hathat mint a túlságos tudatlanság. 

Macé igy nyilatkozik e tekintetben : 
„A mai nevelés nem nyújt biztosítékot az erkölcsi-

ség tekintetében. Az igaz, hogy most oktatnak — jól 
beszélni ; de nem volna-e jobb, ha a gyermekek becsü-
letesen cselekedni tanulnának. A polgári erkölcs kézi-
könyvei által nem fogják visszahozni a megbánást s 
magábaszállást, miután a jámbor fivéreket s nővéreket 
(szerzeteseket s apáczákat) az iskolákból kiűzték és 
a vallásos meggyőződést elnyomták. Azt hiszik-e a mai 
reformátorok, hogy az ifjúság eléggé okos arra, hogy a ve-
zérre ne szoruljon és önmagának alkothasson erkölcstant? 
Nem, ezt ne higyjék ! Ha az ifjúság ma az élet szük-
ségeivel, a szenvedélyekkel s szegényes segédeszközeivel 
megküzdeni kénytelen, nem birja többé a vallás mentő 
segédkezét. Hugo Viktor, aki minden tévedései daczára 
gyakran igen szerencsés kifejezésre juttatja a magasztos 
igazságot, melynek ifjúságában szolgált, eme gondolatot 
a következő mondatba fűzi össze: „ A tudatlanság többet 
ér, mint az áltudomány. A népet, mely dolgozik s szenved, 
oktassátok a hitre egy jobb életben. 

Macé-t, a tapasztalt praktikust különösen azon kö-
rülmény ejti rettegésbe, hogy a gonosztevők közt többes 
számban van az ifjúkor képviselve. „Husz év előtt — 
úgymond — tolvajaink mind idősebb emberek voltak ; 
ma ellenben rettenetes koraérettséggel birnak; 12 éves 
korukban zsebbmetszéssel foglalkoznak, 15 évvel be-
törést űznek, 20 évvel már gyilkosok, akik eddig isme-
retlen kegyetlenséggel öldökölnek." Macé emlékeztet a 
Seine-raegyei esküdtszék altal közelebb halálra itélt Rös-
sel és Ducret nevü fiatal gyilkosokra, kik mindaketten 
borzalmat keltő hidegvérrel s állatias vadsággal mészá-
roltak le két szerencsétlen nőt; az idősebb 20, a fiata-
labb 18 éves volt. 

Macé unokaöcscse azonban ellenveti, hogy „a nyo-
mor szüli a bűntényt," Aki a társadalmi nyomort meg-
szünteti, az a bűntényeket is megsemmisíti. — „Ez té-
ves, válaszol Macé ; többnyire semmi köze hozzá az éhség-
nek. A gyermek nem azon kezdi, hogy darab kenyeret 
vagy ruhát lopjon; első lopását vagy szivaros vagy 
késes boltban követi el. Nem a nyomor viszi az ifjúságot 
a gonosz tettek útjára, hanem a luxus és a concupis-
centia, a csábítás, különböző alakjában. „Mostani tör-
vényhozóink — úgymond Macé — a laissez-faire s lais-
sez-dire (hagyjuk tenni, hadd beszéljen) elvének hivei ; 
ők a szabadság s művészet ürügye alatt önmagára hagy-
ják a tanuló ifjúságot anélkül, hogy ellenőrzést gyako-
rolnának a kikiáltókkal, kiállítókkal s a legegészségtele-
nebb czikkek árusaival szemben. A lyceumok s nevelő 
intézetek bejáratainál fényképeket árulnak színésznőktől, 
Éva mezében, szöveggel." . . . 

Nem folytatjuk az idézetet ; de áttérünk egy po-
roszországi rendőr-hivatalnoknak „Die Verbrecherwelt 
von Berlin" (A berlini bűntettesek világa) czimü mü-
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vére, melyben nagy nyomatékkal hangsúlyozza a gyer-
mekek jobb erkölcsi s vallásos nevelésének szükségét avégre, 
hogy a jövőre nézve a baj elharapózásának eleje vétes-
sék ; addig is indokoltan kifejti annak szükségét, hogy 
csak jó rendőrség, szigorú igazságszolgáltatás és kemény 
büntetések segélyével lehet azon némikép lendíteni. A 
rendőrséggel a bűntények megelőzését, a másik kettővel 
a büntettek elkövetésétől való elriasztást véli elérhe-
tőnek. 

A bécsi „Vaterland" is panaszkodik, hogy. a bűn-
tények nyugtalanító mértékben szaporodnak, és hogy az 
ifjúság sokkal nagyobb jutalékot szolgáltat a gonosz-
tevők seregéhez, mint valaha, mióta az iskola elválasz-
tatott az egyháztól. De számbeli adatokat nem közöl. 

Magyarországon sem birunk pontos statisztikai 
adatokkal a fiatal gonosztévők számának szaporodásáról, 
de a legutóbbi husz év alatt elkövetett nagyobb bűn-
tények szerzőinek nagyobb része fiatalabb korúakból 
állott, nevezetesen a gyilkosságok s rablások elkövetői 
közt volt több husz éven alóli ifju. A fiatal bűntettesek 
szaporodását mutat ja különben ama tény is, hogy az 
állam nálunk a javító intézeteket kénytelen volt szapo-
rítani, ahol ama kriminális bűntények s vétségek szer-
zői helyeztetnek el, akikre ifjuságuk miatt a büntető 
törvénykönyvben kiszabott büntetést nem lehet alkal-
mazni. Különben mi sem bizonyítja a felekezet nélküli 
iskolának balvégzetű hatását az ifjúság erkölcseire, mint 
ama tény, melyet Békey J . budapesti tanfelügyelő hiva-
talos kimutatásában megállapított, hogy ugyanis a fő-
város ifjúsága részben annyira elvadult, hogy a szokásos 
iskolai büntetések hiábavalóknak bizonyultak, miért is 
sürgette a valláserkölcsi nevelés hatványozását; minek 
íolytán Budapest fővárosa községi iskoláiban 22 hitok-
tatói állást rendszeresített is. 

E tények mind a felekezetek nélküli iskolákat íté-
lik el. Fráter Laicus. 

AgOSta (Augsburg), julius 26. A vallásügyi béke 
Poroszországban. — Az itteni egyházmegyei lap (Pasto-
ralblatt) igen érdekes czikket hozott a XIII. Leo böl-
csesége s a Centrumpárt kitartása folytán Poroszország-
ban közelebb létrejött^egyházpolitikai törvényekben le-
fektetett vallásügyi békekötésről, melyben vázolván a 
Róma s Berlin közt folytatott béketárgyalások különböző, 
e lapok hasábjain már ismertetett fordulatait, a köfe t -
kező végkövetkeztetésekben adja elő az eredményt: 

„Nincs szükség bizonyítékra az iránt, hogy a pápa 
szilárd s legelhatározottabb akarata, hogy az egyház 
szabadságának elve szorosan fentartassék. Ha már most 
XIII. Leo az államnak bizonyos engedményeket jut ta tot t 
a „tolerari posse" határaig, ebben csak ama nagy bizalom 
vezérelhette, melyet Poroszország egyházmegyéinek vi-
harokban kipróbált papságába helyez. Igaz ugyan, hogy 
nagy veszély rejlik abban, hogy a páholy szellemétől 
áthatott vagy érintett protestáns állami tisztviselők százai 
minden elgondolhatót meg fognak tenni, miszerint a pap-
ság egyházi érzületét a legalsóbb fokra lenyomják, és mint-
hogy az állam messzire beleárthatja kezét a kanonoki 
állomások s püspöki székek betöltésébe ; igen komoly a 

veszély, hogy a papság a papnevelő intézetektől kezdve 
lassan s mélyrehatón demoralizáltathatik ; azt azonban még 
sem mondhatni feltétlenül bekövetkező esetnek, hogy e 
demorálizácziónak csakugyan jőnie kellene, és pedig azért 
nem, mivel a clerusnak valóban papi egyházias szelleme 
minden ellenséges törekvést meghiúsíthat. Magukon a 
papokon áll, vájjon az állam az idő folyamában fontos-
nak vagy jelentéktelennek fogja-e tekinteni a bejelentési 
kötelezettséget (a kinevezendő lelkészekre nézve) vagv 
az állami felszólamlási jogot (ugyanazokra vonatkozólag.)' 
A poroszok már bölcsőjükben katonák. Szeretik a hatá-
rozottságot; érzékük van a fegyelem iránt, hajlamuk is 
a közös eljárásra. Ha a poroszországi papság férfias 
szilárdsággal s törhetlen eltökéltséggel ragaszkodik az 
egyház elveihez, ugy hogy a minden áron magasabbra 
törö ambitiosus egyének legfölebb „fehér hollókként" 
jelntkeznek s mintegy pelengérre vannak állítva, akkor 
a dolog nem vehet balfordulatot . Mert akkor csakhamar 
minél többen az intéző körökben ama nézetre fognak 
jutni, hogy az állam emiitett fölszólamlási joga — mint 
Bismarck a porosz parlamentben mondta — olyas „brim-
borium" (sallang), minthogy az hiábavaló fáradság az 
államtól, nem akadván a papság közt, aki a harmincz 
ezüst pénzt meg akarná érdemelni. Kár volt kérdő ive-
ket kiadni az egyes papok minősitvényének följegyzé-
sére ; elég. lett volna, egyetlen egy kérdő ivet kibocsá-
tani együttesen mindnyájukra nézve, lévén egyik olyan, 
mint a másik. 

Poroszország papsága teljességgel följogosít ily 
reményre, és ha ehhez valaki külön malasztot érdemelt 
ki magának, akkor ez a poroszországi papságnak ju t 
osztályrészül a nyilt kulturharczban elviselt szenvedések 
fejében. 

A világi katholikusok vallásos magatartása is ha-
talmas befolyást gyakorolhat az irányban, hogy az emii-
tett veszély ködfátyol gyanánt majd szétfoszlik. Amint 
a népnek vallási támasza a derék papság, épp ugy maga 
a clerus, mint Kopp fuldai püspök is megjegyzé, felemel-
kedhetik vagy demorálizálódhatik a népnek vallásos 
vagy ellenkező hangulata által. E tekintetben bő ta-
pasztalatot szereztünk az úgynevezett ó-katholiczizmus 
idejében. 

Egyébiránt, ha a vallásügyi békekötés az állam 
részéről csak annyi volna, mint „a fegyverek pihente-
tése a vivó téren," tekintetbe veendő az, hogy az egy-
ház is bir kellő szellemi fegyverekkel a czélra, hogy 
esetleg ártalmatlanná tegye a papságot, amely az egy-
ház becsületét s szabadságát föláldozni akarná. Ha az 
állam birja a fölszólamlás jogát neki nem tetsző papok 
kinevezése ellenében, az egyháznak még megelőzőleg 
megvan a legelemibb fölszólamlási joga bárki ellenébenT 

ugy hogy végső esetben veto-ját akkép is érvényesítheti,, 
hogy a „bérenczet" a pásztorok közt felfüggesztheti 
vagy kiközösítheti. 

Az iránt pedig nem foroghat fenn semmi kétség,, 
hogy a katholikus nép inkább külön adományokból 
pótolná a lelkész javadalmazását, semhogy üdvét az 
egyház által megbélyegzett „bérenczre" bizza. A levegő 
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hosszú időre tisztázva volna, mihelyt néhány eset elő-
fordu lna . Azért mindeme veszélyekkel szemben bizvást 
m o n d h a t j u k : „Tan mitől fél jünk, de nem r e t t e g ü n k ! " 1 ) 

IRODALOM. 
,,A halottégetésről" czimü munka, melyet kiváló 

irodalmi becséhez képest a „Religio u mult , jul ius hó 
27-ikéről kelt (8-ik) számának irodalmi rovatában ki-
emeltünk, — mint magán uton értesülünk — erga ab-
solvendas intentiones is kapható . A kik tehát birni óhaj t ják , 
fordul janak annak tudós szerzőjéhez : Dr. C s e m o c h JánOS, 
pápai t. kamarás és hgprimási t i tkár úrhoz, Esztergomba. 

= Taxi i Leo, volt szabad gondolkozónak önval lo-
másai . Szerző engedélyével franczia eredetiből fordította 
dr. Gsápori Gyula. Esztergom, 1887. Buzárovits Gusztáv 
bizománya. Nagy 12-rét 440 és IX. 11. Ara 2 frt. 

Taxii Leo (családi néven : Jogand-Pages Gábor) 
jelen müvének ajánlásától fölment szerzőnek a f ranczia 
irodalom terén már eddig is kivivott hirneve, a melyre 
ugyan az igazság elleni, 17 éven át, épp oly vak dühvel 
mint elszántsággal fo ly ta to t t küzdelembeu, a szabad-
gondolkozók táborában te t t szert, de a mely mégis ta-
gadhata t lanul bizonyíték arra, hogy Taxii, e lvonatkoz-
tatva a jelen müvéig követet t gonosz irányától, egyike 
a legtehetségesebb s legtevékenyebb franczia íróknak ; 
mert ugyanis el nem fogadható, hogy valaki kiváló 
szellemi tehetség hiányában, csupán csak istentelensége 
és a kath. egyház elleni vad dühe által 17 éven át oly 
bálványává válhatot t volna a franczia szabadgondolko-
zóknak, mint a milyenné éppen Taxii Leo lett irodalmi 
termékei folytán. Taxii jelen müvének tárgya és czélja 
jelezve van már magában („önvallomás") czimében és 
még inkább körül vannak azok irva s kifejezésre hozva 
a La Harpe-tói származó és „zárszóként" (435. lapon) 
idézett eme szavakban: „ E g y ember elég szerencsétlen volt 
s évek hosszú során át káromolta a szent vallást, melyet 
maga az Isten hozott az embereknek. Ugyanezen Isten egy 
pillanatban kegyelmének csodájával megragadja, megvilá-
gosítja lelkét és szivéhez beszél ; a fátyol lehull szeméről 
•és kereszténynyé, bűnbánó kereszténynyé levén — je len 
önvallomásaiban — beismeri, hogy élete a leggyalázato-
sabb és legbünösebb tévedések sora volt még az emberek 
szemében is. Ég felé emeli szemeit s ama hosszú megátal-
kodást összehasonlítja Istennek jóságával, aki nemcsak 
kiszabadította, hanem ha megtérése őszinte és állandó, 
még kegyelmet is ígér neki ...." 

vOh én Istenem ! — igy folytat ja — tudom, hogy 
ez igazságok, melyeket itt leírok, egész életemnek kárhoz-
tatása. Te vagy, aki reájuk tanítottál, és én oly hosszú 
időn át elfelejtettem azokat és fölvilágosultnak tartottam 
magamat ! Olyan a szenvedélyek elvakultsága, hogy én 
nem értettem azt, ami ma oly egyszerűnek és világosnak 
látszik! Te egy pillanatban szemeimet fölnyitni méltóz-

') E czikk jellemzésére szolgál ama tény, hogy egy ürese 
désbe jö t t kir . pa t ronatus i javadalomra hetven s egynehány pap 
pályázott . Ennek meggát lására egyik püspök meghagyta , hogy 
minden pályázó 14 nappal folyamodványának benyúj tása előtt , e 
szándékát ná la bejelentse. A „Rel." Szerk. 

tattál. Fejezd be a munkát én Istenem ! S miután meg-
mutattad büneiniet, taníts meg rá, miként kell azokat 
tőlem telhetőleg jóvá tennem, s ha irgalmasságod is ugy 
akarja : adj reá időt és eszközöket ; és a vallomás, melyet 
most itt teszek, legyen hasznára testvéreimnek, akik közül 
egyik sem volt oly nagy bűnös, mint én. Hadd mondják 
velem együtt : „Cognovi Domine, quia aequitas judicia 
tua.u — 

Íme ! ez az alapgondolat és a szellem, melyben 
Taxii, sz. Ágostonhoz hasonlólag, a szabadgondolkozók 
között , az egyház elleni heves küzdelemben eltöltött ed-
digi életéről őszinte Vallomást tesz, — oly vonzó és ér-
dekfeszítő irmodorban, amely kiváló mér tékben bír ja 
miudazon tu la jdonságokat , melyeket a franczia nespritu-
nek és előadási „elán--nak nevez, s a melyek a franczia 
irodalmi t e rmékeke t előt tünk oly kedvesekké, majdnem 
fölülmulhata t lanokká teszik. 

Ezek előrebocsátása után immár a fordí tónak kell 
mindenekelőtt is teljes elismerésünket es legforróbb há-
lánkat kifejeznünk azon, társadalmi viszonyainkba ava-
to t t és ezeket szem előtt t a r to t t finom érzékéért, a 
melylyel e nagyon is kor- és alkalomszerű munkának 
honi nyelvünkre való fordí tására vállalkozott ; másodszor 
pedig azért, hogy a jó fordítás nem könnyű feladatát 
oly kitűnő sikerrel megoldotta . 

Azon körülmény ugyanis, hogy Taxii e müvében 
az egyház és annak szolgái s szent intézményei ellen 
vak dühvel harezoló, kérlelhetlen ellenségeink iszapos, 
piszkos küzdterét és aljas harczolási modorát a legille-
tékesebb közvetlenséggel és tárgyi lagossággal tüntet i fel 
s rólok a fátyolt lelebbenti : a forditó oly berzasztó per-
spectivát tár fel ez ellenséges üzelmekről a magyar 
közönség előtt is, a melyekről, daczára annak, hogy 
igen sokban a francziákéhoz hasonló társadalmi viszo-
nyokban élünk — eddig vajmi keveseknek volt s van 
fogalmuk s a melyektől, rólok mint ördögi aknamun-
káról a jelen műből immár tudomást szerezvén, lehe-
tetlen, hogy utálat ta l és megvetéssel el ne forduljon 
mindaz, akiben a becsületnek és tisztességnek csak pa-
rányi szikrája is él. De másrészt a fordi tó a hálára le-
kötelezett magyar közönségnek e műben a fegyverek 
oly tárházát is szolgáltatja, a melynek egy világi és 
még kevésbé egy pap könyvtárából sem szabad hiányoznia. 
Quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et 
sanguinem : sed adversus principes et potestates, adversus 
mundi rectores tenebrarum haium" . . . (Eph. VI . 12.) 

Fokozódik pedig a fordítónak ez időszerű mű meg-
választásában nyilvánuló finom tapinta ta iránti hálánk és 
elismerésünk az által, hogy Taxii müvének megmagyar i -
tását ugy eszközölte, miszerint arra nézve semmi kívánni 
valót sem hagyot t hát ra . A magyar nyelv szellemének 
megfelelő kifejezések és szórend alkalmazása körüli, 
mondhatni , aggályos szorgossága, a szókötés folytonos 
szemmeltar tása, magoknak a kifejezéseknek választékos-
sága, az írásjeleknek az ér teményre nézve oly fontos s 
kellőleg kevesek által méltányolt helyes alkalmazása : 
valamint egyrészt arról tanúskodnak, hogy Taxii meg-
magyar i tó ja a műfordítás oly nehéz s épp ezen oknál 
fogva kellőleg csak kevesek által kezelt tisztének teljes 
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tudatában és niveau-ján áll ; másrészt bizonyságot tesz-
nek a nagy szorgalom- és munkáról, melyet dr Csápori-
nak Taxii ily minden igényt kielégítő müforditására for-
dítania kellett. 

A mii kiállítása irodalmi becséhez méltó s Buzá-
rovits esztergomi könyvnyomdáját újból a legelőnyösebben 
ajánlja. Dr. Való. 

VEGYESEK. 
— A pápa ö szentségének felajánlott chinai ju-

bileumi ajándék. Az angol „ The Tablet" folyóirat a 
következőket irja : Az ajándéktárgyak közt, melyeket a 
szent atyának a katholikusok szeretete felajánl, egyikéül 
a legérdekesebbeknek tekinthetjük azt, melyet de Maria 
Mihály j . t. atya, a Gergely-féle egyetem tanulmányi fel-
ügyelője f. hó 8-án nyújtott át ő szentségének Sica Lajos 
j. t. atyának nevében. Sica atya ugyanis, aki 46 év óta 
mint buzgó hitküldér működik Chinában és a shanghai-i 
Mária-congregatiónak igazgatója, a szent atyához fölira-
tot küldött e társulattól, amely Shanghai legelőkelőbb 
családaihoz tartozó 80 ifjúból áll. A felirat, mely a 
chinai művészet remekének tekinthető, chinai betűkkel, 
sárga atlaszon van írva, körülvéve arany és színes se-
lyem szálakból kivitt legfinomabb himzés által. A felirat 
szövege egy hírneves tudós tollából való és mellékelve van 
hozzá a latin fordítás. A sárga selyem darab, chinai mód 
szerint, könyv alakjában van összehajtva és egy 40 centi-
meter magas s 28 centimeter széles fehér atlasztokba van 
zárva, a mely egyik oldalán a társulat, másikon pedig XIII. 
Leo pápa czimerét tünteti elé arany, selyem és gyöngy 
kivitelű hímzésben, megfelelő chinai antik-irásu jelmon-
datokkal. A felirat és tokja ébenfából készült szekrény-
kében van elhelyezve, amely nagyszerűen faragott dom-
borművű alakokkal ékeskedik. A domborművek legna-
gyobbja a szekrényke födelére van alkalmazva és a római 
pápa dicsőítését akként jelképezi, hogy egy kőszikla 
csúcsán a Tam-wam, vagyis a madarak királya (hasonló 
a mi sasunkhoz) trónol, mely a napba néz és Krisztus-
nak helytartóját jelezi, aki a Vatikán ormáról hasonló-
képpen az igazság napjába néz, és az egyház kor-
mányzásában ettől megvilágoeittatik. A kőszikla kö-
rül annak csúcsán és a hihetetlen finomsággal metszett 
virágos cserjék ágai között 53, különféle nemű és nagy-
ságú madárka van feltüntetve, melyek hódolati helyzetben 
a Tam-wam felé fordulnak és a Mária-társulat tagjait 
symbolizálják, mint a kik szintén mindenkor készek 
Krisztus helytartója minden kívánságának és intésének 
engedelmeskedni. Jobb felül egy aranybetűs felirat ol-
vasható, mely a szent atyát dicsőíti és a jelképes dom-
borművet magyarázza. Köröskörül a szekrénykén egy 
szallag kígyózik körül, a melyen szintén dombormüvileg : 
gyümölcs, fák és a chinai zeneművészet különféle szerei, 
mint: dob czitara, hegedű stb. vannak elétüntetve. A 
tiszta ezüstből készült lakat előre lefüggő zár alakjában, 
kulcs helyett sajátságos készülékkel bir. Két kicsiny, 

egymás fölé keresztben tett pálczikából áll ez, a melyek 
közül az egyik akként van a zárra alkalmazva, hogy 
csak a másik segélyével emelhető fel. Mindkét pálczika 
azonban ugy van elrejtve, hogy csak aki a titokba be 
van avatva, nyithatja fel a zárt. A záron négy chinai 
betüjegy van vésve, melyek jobbról bal felé olvasva 
e szavakat tüntetik elé: „Pu-tien-tum" (latinul: „Cum 
toto orbe communis veneratio.") A szent atya — írja 
a fennevezett „The Tablet" — nagyon örült a chinai 
művészet ezen remekén. 

— Depretis olasz miniszterelnök, ki ha tehetség 
tekintetében nem is, de ravaszság és jellemtelenségre 
nézve Cavourral és Mazzinival egy categoriába sorozható r 

és a ki „ transformismusával" az összerabolt Itáliát jog-
állammá (fából: vaskarika) akarta átalakítani, mult j u -
lius hó 30 án, 76 éves korában Stradellában meghalt. 
Az olasz liberális lapseregnek joga van őt dicsőí-
teni ; mert a „stradellai vén róka" mindenha méltó volt 
hozzájuk. 

— A szabad kath. és az állami iskolák. Buisson 
Nándor, a franczia elemi iskolák főfelügyelője most 
adta ki az 1885 — 6. tanévről szóló adatokat, melyekből 
azon érdekes tényt olvashatni, hogy ezen tanévben az 
állami iskolák növendékei ismét 14.088 tanulóval apad-
tak, míg a szabad kath. iskolák növendékeinek száma 
7652-vel gyarapodott. Ezen idő alatt 233 u j szabad kath. 
iskolát létesítettek ; az állam pedig, noha a növendékek 
száma egyre fogy, 337 uj iskolapalotát emeltetett. Az 
állami tanítók száma 768, a kath. iskoláké 548-al sza-
porittatott. Az állami iskolák mindegyikében 1 igazgató 
és 7—8 tanító működik, és minden tanerőre 6—6 nö-
vendék esik; a kath. tanítók mindegyikére 20—25 nö-
vendéket számithatni. 1884-ben az állami iskolák tanerői-
nek fizetése 97.173,000 frankra, 1885-ben 98.138,000 
frankra rúgott. Mily rengeteg összeget költ a franczia 
köztársaság arra, ami bajainak egyik kútforrása és amit 
elébb-utóbb keserűen fog megbánni a franczia nép ! 

— Két érv a német socialista törvények ellen. BebelT 

a német socialisták vezére így érvel: „A socialismus 
atheismusát akkép helyezik előtérbe bizonyos birodalmi 
és hitfelekezeti pártok, hogy eljárásuk után indulva, azt 
kell hinnünk, hogy többi közt a socialisták isten-tagadása 
az, ami feljogosítja a kormányokat a socialismus elnyo-
mására. De mint tehet i jogosulttá a socialista törvénye-
ket e párt atheismusa ? Nem terjesztetnek-e büntetlenül 
isten-tagadó müvek, pl. Strauss Dávid iratai?" Igaz s 
éppen azért lesújtó argumentum. Egy másik ezeket 
mondja: „Wagner tanár a socialista tant nevetségesnek 
és kivihetlennek állítja, mert a socialismus a termelés 
minden eszközét, a földbirtokot sem véve ki, közös b i r -
tokbá kívánja változtatni. De ha Bismarck a lengyel föld-
birtokosok expropriációját követeli, akar-e más valamit ? 
Amint a lengyel földbirtok kisajátítása bizonyítja, Bismark 
maga is socialista." — A logika boszuja mindig kegyet-
len ; a legelementárisabb hatalom, melyet elnyomni le-
hetetlen ! 

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

Budapest , 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
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demény czimzend6. 

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

NEGYYENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
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ben, intézendők. 

XIII. LEO pápa б s z e n t s é g é n e k leve le . 
Rampolla Marián bibornok- államtitkárhoz. 

Bibornok TJr ! 
Bár eléggé ismeretesek Ön előtt szándé-

kaink, melyek Minket a világegyház kormány-
zatában vezérelnek, mégis alkalomszerűnek tart-
juk azokat röviden ismételni és jobban meg-
magyarázni Ön előtt, akinek uj hivatala folytán, 
amelyre bizalmunk meghivta, a legközelebbről 
kell Velünk közreműködnie és kifejtenie tevé-
kenységét a Mi gondolataink szerint. 

Nehéz gondjaink közepette, amelyekkel 
mindig terhelt és terhel pápai hivatalunk ret-
tenetes súlya, nem kevéssé erősített meg Minket, 
mélyen gyökeret vert meggyőződésünk ama nagy 
erő felől, melyben bővelkedik az egyház nem-
csak a lelkek örök üdvére, a mely igazi és 
tulajdoképeni czélja, hanem az egész társadalom 
javára nézve is. S kezdettől fogva elhatároztuk, 
hogy állhatatosan müködünk az irányban, hogy 
ama károkat, melyekkkel a rossz akarat és a 
forradalom sújtotta az egyházat, helyrehozzuk 
s hogy ugyanekkor figyelmeztessük a véghetet-
lenül sok bajjal küzködő társadalmat amaz isteni 
erőnek nagy hatalmára. S minthogy ellenségeink 
régóta arra törnek, hogy minden eszközzel meg-
foszszák az egyházat minden társadalmi befo-
lyásától, s hogy népeket és kormányokat von-
janak el tőle, amelyek előtt minden fortélylyal 
kisérlették meg gyanúba hozni és ellenséges 
szinben feltüntetni, — Részünkről mindig meg-
mutattuk, hogy milyen az egyház valójában: 
legjobb barátja és jótevője fejedelmek és né-
peknek s törekedtünk arra, hogy kiengeszteljük 

vele őket, szorosabbra fűzve vagy újból megal-
kotva a barátságos viszonyt a Szentszék és a 
nemzetek között és helyreállítva mindenütt a 
vallási békét. 

Azt javalja bibornok ur, minden körülmény, 
hogy állhatatosan maradjunk meg ezen uton; s 
szükségtelen e helyen részletezni indokainkat. 
Csak ama legvégsőbb szükségre fogunk utalni, 
amely abból áll, hogy a társadalom térjen visz-
sza a rendnek igaz elveihez, amelyeket elég ok-
talanul elhagyott és elhanyagolt. Ennek folytán 
szakadt meg népek, fejedelmek és a társadalom 
különféle osztályai között ama békés összhang, 
amelyben fekszik a köznyugalom és közjólét; 
meggyöngítették a vallásos érzületet s a köte-
lességek fékezőjét, ami által megerősödött és 
elterjedett a függetlenségi és lázadó szellem, 
amely anarchiává s a társadalmi együttélésnek 
szétrombolásává fajul el. Aránytalanul szaporod-
nak a bajok és komoly gondolkodásra adnak 
alkalmat államférfiaknak, akik minden módon 
iparkodnak a társadalmat megállítani a végze-
tes lejtőn és az üdv ú t jára visszahívni. S ez 
jól van igy; mert minden erővel kell akadályt 
vetni ilyen veszedelmes áradat elé. De a meg-
mentés nem fog megtörténni az egyház nélkül, 
az ő üdvös befolyása nélkül, mint a mely az 
elméket biztos kézzel tudja az igazságra vezetni 
és tanítani az erény és önfeláldozásra; és sem 
a törvények szigora, sem a fegyveres hatalom 
nem lesznek képesek a jelenkor veszélyével 
megküzdeni s még kevésbbé újra fölépíteni a 
társadalmat természetes és rendithetlen alapjaira. 

Ezen igazság felől meggyőződve, föladatunk-
nak ta r t juk folytatni ezen üdvös munkát, akár 
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az evangelium szent tanainak terjesztéséve], 
akár a lelkeknek az egyház és a pápasággal 
való megbarátkoztatásával, akár pedig avval, 
hogy mindkettőnek javára nagyobb szabadságot 
szerezzünk, úgyhogy olyan helyzetben lehessenek, 
amely szerint teljesiteni tudják nagy eredmény-
nyel világraszóló s áldásthozó müködésöket. 

E munkára társul hívtuk meg bibornok 
urat, sokat ígérve Magunknak ügyviteli tapasz-
taltságától, tevékenységétől s bebizonyodott hó-
dolatától a szentszék iránt, valamint ragaszko-
dásától Személyünk iránt. Legnemesebb czélunk 
elérése végett ön Velünk együtt mindenütt a 
szentszék tevekenységét fogja vezetni, alkalmazva 
azt különféle nemzetkre, szükségleteik s külön-
leges viszonyaik szerint. 

Ausztria-Magyarországban a császár és após 
toli király ő felségének kitűnő vallásossága s 
hódolata a szentszék iránt, amelyben egyesülvék 
vele a császári és királyi családnak többi tagjai, 
eszközli azt, hogy a szentszék és ezen birodalom 
között a legjobb viszonyok állanak fönn. Ezek 
és azon államférfiak bölcsesége folytán, akik fel-
séges uralkodójuknak bizalmával rendelkeznek, 
lehetséges lesz előmozditani Ausztria-Magyaror-
szágban a vallásos érdekeket, elháritani utjokból 
az akadályokat s teljes egyetértéssel egyengetni 
ama nehézségeket, amelyek előállhatnának. 

Innét különös kedvteléssel fordul lelkünk 
Francziaország felé, azon nemes és nagylelkű 
nemzethez, amely oly gazdag kath. müvek és 
intézményekben, a mely mindig kedves volt a 
pápák előtt, akik az egyház elsőszülött leányá-
nak tekietették. — Be van bizonyitva Előttünk 
fiainak hódolata a szentszék iránt és többször a 
legérzékenyebb vigaszt meritettük belőle. Kiváló 
szeretetünknek ugyanazon érzelme annál élén-
kebb keserűséget éreztet Velünk mindazért, amit 
ott megesni látunk a vallás és az egyház ká 
rára. S a legmelegebben óhajtjuk, hogy megáll-
jon útjában a rossz és megszűnvén a bizalmat-
lanság, mindenkorra uralmat nyerjen Franczia-
országban az ohajtott egyetértés az ünnepélyesen 
szentesitett szerződések betű és szellem szerinti 
megtartásával. 

Nem kevésbbé viseljük szivünkön Spanyol-
országot, amely rendithetlen hite folytán érde-
melte ki „a katholikus nemzet" nevét s amely 
nagyságának oly főrészét származtatja hitéből. 
Ön bibornok ur, közelből ismerte meg értékét 
s ismerte különleges szükségleteit is s az elsők 

között azt, hogy a katholikusok egyetértők le-
gyenek vallásuknak bátor és érdekhajhászás 
nélküli védelmében, a szentszék iránti őszinte 
hódolatban, a kölcsönös szeretetben, azért, hogy 
ne engedjék magukat elragadtatni magán-szem-
pontoktól, sem egyenetlenkedő szellemtől. Az a 
benső viszony, melyet Velünk a hűséges és ne-
meslelkü nemzet föntart, az özvegy regens-ki-
rálynénak lelkülete és gyermeki engedelmessége 
Krisztus helytartója iránt, biztositanak arról, 
hog}7 atyai gondjaink eme királyság boldogsága 
és katholikus érdekeiért hathatós kedvezésben és 
pártfogásban fognak részesülni. 

A származás, nyelv és vallás szoros kötelé-
kei, valamint azonos állhatatosság az ősi hitben, 
amelyek a spanyol nemzethez fűzik Dél-Amerika 
népeit, fölhivnak arra, hogy ne válaszszuk őket 
szét különös gondjainkban, amelyeket hasonló-
képen az ő közös üdvökre fogunk forditani. 

Nem hallgathatunk a portugál nemzetről, 
amely annyival járult a katholikus hitnek messze 
országokban való terjesztéséhez s amely oly 
szorosan van kötve a szentszékhez az egyik rész 
odaadó hódolatának s a másik rész megfelelő 
atyai indulatának kölcsönös kötelékeivel. Ujabban 
kölcsönös megelégedettséggel és közös egyetér-
téssel tudtuk eligazitani a Kelet-India fölötti 
patronatusnak igen nehéz kérdését. Reméljük, 
hogy jövőben is uralkodójánál ugyanazon ked-
vező hangulatot fogjuk találni, amely képesíteni 
fog Minket, hogy mind ama királyságban, mind 
gyarmataiban mindnagyobb gyarapodásban ré-
szeltessük a katholikus vallást. 

E katholikus nemzetekhez csatoljuk Belgiu-
mot is, a hol a vallásos érzület mindenkor 
olyan élénk és tevékeny s ahol igen kiváló 
vonzalmunknál fogva, amelylyel régóta viselte-
tünk iránta, akarnók, hogy az egyház jótékony 
működése mindinkább minél szélesebb tért ta-
láljon a köz- és magánéletben. 

Szükséges továbbá Poroszországban folytatni 
a vallási békités munkáját mindaddig, mig be 
nem fejeződik. Az a sok, amit eddig elértünk, 
a császár ő felségének fölötte jóakaró lelkülete 
és a mindig jóakarattal eltelt intéző államférfiak 
azon reményünket táplálják, hogy gondoskodá-
saink nem lesznek hiábavalók a czélra, hogy 
még inkább javítsunk a porosz katholikus egy-
ház állapotán. Igy teszünk eleget ama kath. nép 
óhajtásainak, amely annyi érdemeket szerzett a 
vallás körül rendithetlenségével és állhatatossá-
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gával. S ugyanazon gondokat ki akartuk terjesz-
teni a német birodalomnak többi államaira is, 
azért, hogy módositsák vagy hatálytalanoknak 
nyilvánitsák ama törvényeket, melyek az egy-
háznak nem engednek szükséges szabadságot 
lelki hatalmának gyakorlása szempontjából. Adja 
Isten, hogy mindnyájan ezen ut választására 
határozzák el magukat! De különös óhajtásunk-
nak adunk kifejezést a bajor katholikus király-
sággal szemben, amelyhez a szentszék különleges 
kötelékkel van fűzve s amelyre nézve melegen 
óhajtjuk, hogy a vallás ott minél termékenyebb 
és boldogitóbb életteljet mutathasson föl. 

Nagyon örvendenénk, ha más nem katholi-
kus államokba is az egyház jó és üdvös befolyá-
sát vihetnők s bennök a közrend, a béke és a 
közjólét ügyében működhetnénk közre, különö-
sen ott, ahol, mint Angliának nagy kiterjedésű 
birtokaiban, nagyszámú kath. alattvalók tartóz-
kodnak, akiknek hivatalból tartozunk legfőbb 
apostolkodásunknak minden gondoskodásával, vagy 
ahol, mint az orosz birodalomban, a nehéz hely-
zet, amelyben vannak egyház és katholikus alatt-
valók, gondoskodásunkat szükségesekké és alka-
lomszerűbbé tenné. S minthogy a hatalom, mely-
lyel föl vagyunk ruházva, természeténél fogva vo-
natkozik minden helyre és minden időre, köte-
lességünk gondozni a vallás gyarapodását ott, 
ahol már bőségesen rendezkedett, mint Amerika 
sok államában; előmozditani a missziókat a 
még barbár és hitetlen országokban. Hasonlóké-
pen gondjainkhoz tartozik azon népeket az 
egyesülésre hivni fel, amelyek szerencsétlenül 
elszakadtak. Fölemiitjük ezek között a keleti 
népeket, amelyek egy időben olyan dicsőségesek 
és olyan termékenyek voltak a hitnek alkotá-
saiban ; mindenekelőtt Görögország lakosságát, 
amelyet mi, sok elődünk példája után indulva, 
melegen óhajtanánk visszatérve látni a katho-
kus egység központjához s föltámadva régi di-
csőségökre. 

Van azonban egy másik állapot, amely 
figyelmünket folyton magára hivja s amely 
Reánk, valamint az apostoli tekintélyre nézve 
a legmagasabb érdekkel bir, értjük jelenlegi 
helyzetünket Rómában, ama gyászos egyenet-
lenkedés miatt Olaszország, amilyenné most 
havatalosan alkotva van és a római pápaság 
között. Ilyen fontos tárgyban teljesen el akarjuk 
mondani Önnek, bibornok ur, meggyőződésünket. 

Több alkalommal fejeztük ki kivánságunkat, 

hogy végre valahára az egyenetlenkedésnek vé-
gét .lássuk; legújabban is, a május 23. allocu-
tióban kijelentettük hajlandóságunkat, melynél 
fogva készek vagyunk békitési müvünket kiter-
jeszteni miként a többi nemzetekre, ugy Olasz-
országra is különleges módon, amelynek annyi 
joga van, hogy Előttünk kedves és Velünk szo-
ros kötelékben legyen. I t t azonban az egyetér-
tés helyreállítására nem elég, mint máshol, 
valami részletes vallási érdekről gondoskodni, 
vagy módositani és hatálytalanítani ellenséges 
törvényeket, megküzdeni ellenséges lelkülettel, 
amelylyel fenyegetőznek; hanem ezeken fölül 
és kiválólag szükséges, hogy illendőleg szabá-
lyozva legyen az egyház fejériek helyzete, amely 
erőszakoskodások és jogtalanságok folytán Hozzá 
nem méltó s meg nem fér az apostoli hiva-
tal szabadságával. Az idézett allokuczióban 
ezért gondoskodtunk, hogy a békülés alapja-
ként az igazságosságot és a szentszék méltósá-
gát jelezzük, hogy visszaköveteljük a Magunk 
számára a dolgoknak olyan helyzetét, amelyben 
a római pápa nem alattvalója másnak és teljes 
s nem képzeleti szabadságot élvezhessen. Nem 
volt ok szavainkat félreérteni s még kevésbbé 
kiforgatni azokat értelmökből, elcsavarva szán-
dékunkkal teljesen ellenkező jelentményre. Ertel-
mök ugyanis világosan indult ki abból, hogy 
az Olaszországgal való békülésnek lényeges föl-
tétele az igazi souverainitás. Mert kétségbevon-
hatatlan a dolgok jelen állapotában, hogy inkább 
a más, mint a Magunk hatalmában vagyunk 
és hogy az előbbinek akaratától függ mikor és 
miként, az emberek és körülmények változása 
szerint változtatásokat tenni lételünk föltételein. 
Verius in aliéna potestate sumus, quam Nostra, — 
mint azt többször ismételtük. S ezért pápaságunk 
lefolyása alatt, kötelességünkhöz képest minden-
kor a római pápa számára valóságos souveraini-
tást követeltünk, nem dicsvágyból, hanem mint 
függetlenségének és szabadságának igazi és hat-
hatós oltalmát. 

S valóban a pápa tekintélye, amelyet Krisz-
tus rendelt és adott szent Péternek s vele tör-
vényes utódainak, a római pápáknak, amelyről 
el van határozva, hogy a világ végéig folytassa 
Isten Fiának üdvözitő küldetését, amely a leg-
nagyobbszerü előnyökben gazdag s tulajdonké-
peni, legfőbb hatalommal van ellátva, olyannal,' 
amilyent egy valódi és egészen tökéletes tár-
saságnak igazgatása megkövetel — természeté-
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nél és isteni Alapitójának kifejezett akaratánál 
fogva, semmiféle földi hatalomnak alávetve nem 
lehet, sőt magas működésének gyakorlásában 
a legteljesebb szabadságot kell élveznie. Es mert 
az egyháznak java e legfőbb hatalomtól és sza-
bad gyakorlatától függ, a legnagyobb fontosságú 
dolog volt, hogy vele született szabadsága és 
függetlensége biztositva és oltalmazva legyen 
minden időn át Annak személyében, aki föl 
volt vele ruházva, és azon eszközökkel, melyeket 
az isteni Gondviselés e czélra alkalmasoknak és 
hathatósaknak itél. S igy győzedelmesen kerül-
vén ki az egyház az első századok hosszadalmas 
és keserű üldöztetéseiből, amelyek isteni voltá-
nak igaz pecsétjét ütötték reá s túlélvén úgy-
szólván a gyermekség korát, megérkezett reá 
nézve az idő, hogy életének teljes kifejtésében 
mutatkozzék és a római pápákra nézve a dol-
goknak olyan különleges állapota kezdődött, 
amely lassankint gondviselésszerű körülmények 
közreműködésével a világi fejedelemség szerve-
zésével fejeződött be. Ez különböző alakban és 
terjedelemben épen maradt századok sorozatá-
nak véghetetlen viszontagságai között is egészen 
napjainkig, a legjelentékenyebb szolgálatokat 
nyújtva politikai és polgáriasodási tekintetben 
is. A pápák és fejedelemségük dicsősége, hogy 
a barbárokat vagy visszaszorították, vagy polgá-
riasitották, hogy ostromolták és megfékezték a 
zsarnokságot, hogy a tudományokat, művészete-
ket és mesterségeket, a községek szabadságát, 
a mohamedánok elleni háborúkat előmozditották 
akkor, midőn legfélelmesebb ellenségei voltak 
nem csak a vallásnak, hanem a keresztény 
polgáriasodásnak és az európai békének is. 

Olyan intézménynek, mely ilyen legitim 
módon keletkezett magától, amelynek tizenkét 
századon át tartó békés és meg nem támadott 
birtoklása van, amely hatalmasan közreműködött 
a hit és a polgáriasodás terjesztésében, amely 
anyagi jogot nyert a népek elismerésére, — 
minden másnál több joga van arra, hogy tisz-
teljék és fönntartsák ; és nem mondható, hogy 
reá vonatkozólag megváltozott a Gondviselés 
terve azért, mert az erőszakoskodások és igazság-
talanságok sorozatának sikerült azt elnyomni. 
Sőt, ha tekintjük, hogy a pápák világi uralma 
ellen inditott háború mindig az egyház ellensé-
geinek s a legújabb időkben a szektáknak volt 
kiváló munkája, amelyek a világi uralomnak 
megtámadásával útját akarták egyengetni annak, 

hogy a pápának lelki hatalmát magát ostro-
molják : ez világosan bizonyitja, hogy a Gondvi-
selés terve ma is az, hogy a pápáknak világi 
souverainitása rendezve legyen, apostoli hatal-
mok szabályszerű gyakorlásának és szabadságuk, 
valamint függetlenségük hathatós oltalmának 
szempontjából. 

(Vége köv.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
TDx. IE>iszter I z m i r é t ő l . 

(Folytatás) , 

8. Éppen idézett tanulmányában egész beható mél-
tatásban részesiti Greguss azon gyakran hangoztatott 
ellenvetést is, hogy hiszen az állatoknak is van szépérzé-
kök;1) ez ugyanis a darwinismus egyik következtetése 
azon alapföltevésből, mely szerint „az ember csak az 
állat folytatása, nincs tehát egyetlen tulajdonsága sem, 
melyet legalább csirájában, az állatban is meg ne ta-
lálnánk." Ha igy állna a dolog, akkor természetes, hogy a 
szépség nem lehetne érzékfölötti sajátság. 

„Hogy a szép-érzék az állatban megvan, azt Dar-
win és hivei számos példával igyekeznek kimutatni, mely 
valamennyi abban a tételben foglalható össze, hogy az 
állatok képesek egymásban gyönyörködni.2) Darwin sze-
rint a tyúk csak ugy gyönyörködik kakaea dus és tarka 
tollazatában, mint a műértő a milói Vénusban." 

Hogy ezen ténynek bizonyító erejét megvilágítsa 
Greguss, azt kérdezi : „De ha csakugyan érzékeny (a 
tyúk) a szép iránt s a szépség reá nézve épen a dus 
és tarka tollazatban áll : hogyan van az, hogy ez a 
tyúk a fáczán és páva dúsabb és tarkább tollazatában 
nem gyönyörködik ?" S az általános tételre, hogy az 
állatok is hódolnak a szépségnek, már száz esztendővel 
ezelőtt nyersen, de igazán megfelelt Voltaire : le beau 
pour le crapaud c'est sa crapaude.8 3) 

A mi a tényeket illeti, — melyekről láttuk, hogy 
mekkora a bizonyító erejük, — ép oly nagy számban le-
het ellenkező tényeket fölhozni az állatvilágból, melyek 
t. i. azt bizonyítanák, hogy az állatokban hiányzik a 
szép-érzék. „A négylábú állatoknál Darwin is megvallja, 
hogy társaiknak ereje nagyobb hatással van rájuk, mint 
szépségük." — »Egy zebráról olvassuk, hogy közös is-
tállóba tették egy szamárral ; a zebra folyvást rugdosta 
a szamarat, mig nem a szamár hátára olyan csikókat 
mázoltak, mint a zebra csikjai ; akkor aztán megbarát-
kozott vele." Világos, hogy itt nem a szép-érzék, hanem 
valami más nem nyert kielégítést a zebrában. 

Miért vonit a kutya a legszebb zene hallatára 
is ? 4) Miért fogja el reszketés a lovat a puszták kirá-

1) 298. 1. 
2) Ál ta lam le t t aláhúzva. 
') A varangyos békának a varangyos béka szép. 
4) „Midőn az eb a holdat köszönti, Beethoven szonátáját 

keservesen üvöltésekkel és vonitásokkal kiséri, semmi sem muta t 
arra, kogy czélja bizonyos dallam előadása volna s az ilyen pro-
dukcziót nem is szokta senki sem komolyan hangversenynek ne-
vezni." (Greguss 801. 1.) 
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Ivának hatalmasan dörgő szavára? Miért lesz dühödtté 
az elefánt, ha vörös szint lát ? 

„Darwin rendszerében a lélektant saját hivei is 
gyöngének Ítélik ; lélektanának leggyöngébb része pedig 
aligha nem éppen az, melyben azt szeretné kimutatni, 
hogy a szép érzéke az embernek az állattal közös. E 
nézet ellen ujabban Joly és Lévêque szólaltak föl győ-
zelmesen ; legközelebb meg egy tisztelt iró és tanártársam, 
Felméry La jos . . . 

Azon tények magyarázata, melyekből a darwinismus 
az állatok szép-érzékére következtet, egyszerűen az, hogy 
az állatok képesek, egész ösztönszerűleg vagy a régiek 
szerint az u. n. vis aestimativa segélyével különbséget 
tenni a között, a mi az egyedi és faji fönmaradást és 
tenyészést elősegíti, és e között a mi azt veszélylyel fe 
nyegeti ; az előbbihez vonzódnak, az utóbbitól irtóznak. 
S nem egyszer történik meg, kivált a madaraknál, hogy 
a szebb tollú, vagy énekii hím a tenyészésre is alkal-
masabb levén, ezt részesiti előnyben a nőstény. „Egy 
pirókról olvassuk, még pedig darwinista könyvben, hogy 
betanulván egy keringő néhány ütemét, oly szobába ke-
rült, hol több száz madár volt együtt, s a mint itt nó-
táját fúj ta , a nőstények mind köréje gyülekeztek." — 
Miért nem a hímek is ? — ezekből egészen hiányzik a 
szép-érzék ? 

Ezekből láthattuk, hogy tételünk első része, mely 
szerint a „dolgok szépsége érzéki tehetségeink által észre 
nem vehető sajátság" elég erős, és érveink, melyeken nyug-
szik, az ellenfél részéről csak gyengén támadhatók meg. 
A tétel második és harmadik része pedig ezen elsőből, 
önként következik. Ha ugyanis a szép élvezetet okoz, 
de a szép nem érzéki tehetség által vétetik föl a lélekbe, 
tehát a származó élvezet sem lesz az érzéki tehetséget 
kisérő, vagyis érzéki élvezet. Végül mivel a dolgokat ér-
zékileg kellemeseknek csak annyiban mondjuk, a mennyi-
ben azok érzéki élvezetet keltenek, a szépség által nyúj-
tott élvezet azonban nem érzéki : ennélfogva lényegesen 
más sajátság a szépség, és más az érzékileg kellemesség. 

Azon aesthetikának pedig, melylyel tanulmányunk-
ban foglalkozunk, éppen alaptétele az, hogy a szép és 
az érzékileg kellemes azonos ; mit mondjunk tehát egy 
ilyen aesthetika tudományos értékéről ? 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 5. Az egyházi vagyon szekularizá-

cziójának átka. — A tetőtől-talpig liberális Jules Simon-
tól, franczia parlamenti ismert szónok és lapszerkesztőtől 
nem régiben egy munka jelent meg ezen czim a la t t : 
„Nos hommes d'état" (Allamférfiaink). Ê munka hét sza-
kaszának harmadikában, mely ezen sokat igérő szabad-
kőműves refrainnel: „Le cléricalisme, voila l'ennemi" van 
megjelölve, beszél az úgynevezett „clericalismusrólcsak-
hogy nem oly értelemben, aminőre az előrebocsátott 
refrain után következtetni lehetne ; hanem inkább, jobb 
szellemétől ösztönöztetve, védelmére kel a motto-jában 
ellenségül megbélyegzett egyháznak és szolgáinak, a 
mennyiben számokkal is igyekezik kimutatni azon poli-

tika tidvtelen, sőt káros mivoltát, melyet a franczia köz-
társaság az egyház és ennek papsága ellen oly meggon-
dolatlanul követ. — Közérdekeltségénél fogva megér-
demli, hogy mi is tudomást vegyünk Jules Simon mun-
kája emiitett szakaszának legalább részbeni tartalmáról, 
annál is inkább, mert egy oly férfiúnak Ítéletét tünteti 
elénk, a kit senki sem vádolhat ultramontanismusról vagy 
clericalisruusról, mert mindig liberális eszmékért küzdött 
és — mint e müvében is hangsúlyozza — küzdeni is 
fog egész haláláig; de a ki azon nyomasztó anyagi álla-
potokkal szemben, melyeknek súlyát a köztársasági kor-
mány első sorban az egyház és ennek szolgáivat érezteti, 
mégis kényszerítve lát ja magát az igazságot bevallani és 
elég méltányos arra, hogy nem annyira az egyház és a 
papság jogai tekintetéből, melyek éppen nem feküsznek 
szivén, mint inkább hazája jól felfogott érdekében ob-
jectiv és egyúttal kárhoztató Ítéletet mondjon a kor-
mány egyházellenes eljárására. 

Jules Simon munkája emiitett szakaszának első 
fejezete a cultusbudget megbeszélésének van szentelve, a 
melyből a következő adatokat emeljük ki a köztársasági 
kormány igazságtalan és egyházellenes eljárásának jel-
lemzésére. Az 1802-iki cultusbudget,vagyis az, amely 
közvetlenül a concordatum megkötése után terjeszettett 
be, 1.258,000 frankra rúgott . Hogy ily csekély volt ez 
évben a cultusbudget, abban találja magyarázatát , mert 
nem léteztek papok, a kiket fizetni lehetett volna. Tud-
valevőleg Francziaországban 1791-től 1802-ig nem tör-
téntek papszentelések és azok közül, a kik 1791-ben 
ordináltattak, sokan részint megölettek, részint szám-
kivettettek ; egy csekély rész elhagyván a papi állást 
megházasodott. Ez országban, a melyből a kath. egyház 
oly sokáig száműzve volt, ez időben tulajdonképen két 
kath. egyház létezett, egy igazi és egy úgynevezett ál-
lamegyház, E két egyházat időfolytával egy közös hier-
archia alá kellett hozni, amely okvetlenül szükséges 
fusio azonban magára az első consulra nézve sem volt 
könntü feladat, a kiről pedig tudjuk, hogy czéljai el-
érésében nem sok teketoriát csinált és annak keresztül-
vitelében, a mit magának czélul tűzött, ki, ritka ener-
giát és akaraterőt tudott kifejteni. 

Es mégis csak több év lefolyása után sikerült neki 
az egyházi organizácziót foganatosítania, ugy hogy csakis 
1805-től kezdve lehet rendezett, szabályszerű cultus-
budgetről szó. — Az első császárság alatt, 1812-ben a 
legnagyobb cultusbudget 18 millió f rankot tett ki ; a 
restauratio idejében 1830-ban 36í/2 millió f rankot ; Fü-
löp Lajos uralkodása alatt, 1848-ban 40 millió f rankra 
szállt fel és a második császárság alatt, 1869-ben a cul-
tusbudget elérte a legfőbb számot: 54.632,936 frankban. 
1872—1884-ig középszámitással kitett 53l/2 millió frankot ; 
1884. évben ellenben 51.407,000 frankot tett ki ; az 
előbbi évhez képest 2.098,000 franknyi csökkenéssel. Ezen 
összevetéseknél azonban mindig szem előtt tartandó azon 
körülmény, hogy a pénz értéke és vele az életfentartási 
föltételek az utóbbi 80 év alatt lényegesen változtak és 
az általános drágasággal a pénz értékének általános csök-
kenése is lépést t a r to t t ; ugy hogy csak egy példát idéz-
zünk, azon 9000 frank, melyeket 1848-ban a képviselők 
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raandatumuk után magoknak kikötöttek, aránylag jelen-
tékenyen több volt, mint a 9000 franknyi összeg, melyet 
napjainkban a senatorok és képviselők húznak. — Az 
1885-ik évi cultusbudgetből a kormány csak 400,000 
franknyi levonást indítványozott ; minthogy azonban a 
közigazgatás minden ágában nagy takarékosságnak kelle 
keresztülvitetnie, a cultusbudget is 3.464,760 franknyi 
törléssel 47.620,306 frankra szállíttatott le. Daczára azon-
ban ezen jelentékeny törlésnek, a bizottság további 3 mil-
lió franknyi törlést hozott javaslatba ; ugy hogy az 1885 ik 
évre előirányzott cultusbudgeti hitel 44.682,406 frankot 
tett • tehát 10 millióval kevesebbet, mint 1869-ik évben. 

E cultusbudgeti számtételek előre bocsátása után 
Jules Simon ezeket mondja : „En vagyok az első, a 
ki elismeri, hogy a rendes budget-nél megtakarítások 
eszközölhetők ; csakhogy ezeknek a kellő időben és 
helyen, és valamivel több igazságossággal és állampoli-
tikai okossággal kellene történniök. 40,000 frank töröl-
tetett az általános egyházi közigazgatási költségeknél ; 
65.000 frank az érsekek és püspökök fizetésénél ; 80.000 
frank azok ingó vagyonánál. Továbbá nevezetes összegek 
törültettek azon tételeknél, melyek eddig a székes-
egyházak és egyházmegyei épületek stilszerü fenntar-
tására fordítattak." It t azon megjegyzést teszi Jules 
Simon, hogy a gothicus stílben épült műemlékek és 
templomok Francziaország legszebb ékességeihez tartoz-
nak, és hogy kincsét, büszkeségét képezik azon váro-
soknak, amelyekben állanak. S azért, midőn például a 
rheims-i nagyszerű cathedralisra eddig előirányoztatott 
hitel 100.000 frankkal csökkentetik, nem nevezhető lég-
ből kapott állitásnak, ha az mondatik, hogy ekként 
ezen pompás műremek az összeomlás veszélyének van 
kitéve. A rengeteg törlés, mely az egyházmegyei épü-
letek, papneveldék fentartására szükséges összegeknél 
tétetett, maga után fog ja vonni, hogy az azokra később 
fordítandó összegek szaporodni fognak. A Saint-Denis-i 
ős-apátság eltörlésével a közigazgatási nehézségek és 
kiadások a jövőben szintén megszaporodnak ; mert — 
úgymond — nem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
püspökök elmçzdithatlanok ; egy püspök csak a maga 
jó szántából köszönhet le. Ha már most egy leköszönt 
püspöknek nyugdijat akarnak adni, — a mi nagyon 
nehéz, minthogy egyháziak számára nyugdíj-alap nem 
létezik: mit lehet váljon nyerni egy oly apátságnak, 
minő volt a Saint-Denis-i eltörlésévél, — a hová tudva-
levőleg addig a nyugdíjba vágyó vagy helyezett püspökök 
vissza szoktak volt vonulni ? Maga a püspökök is mindig 
nagy különbséget tettek egy kétértelmű állásban levő 
nyugdíjas püspök és a Saint-Denis-i őskáptalan első rangú 
kanonokja között. Ugyanezen következtetést lehet vonni 
az egyházmegyei káptalanokra nézve, melyek nyugdij-
alap hiányában a plébánosoknak ilyenül szolgáltak. Nem 
hozakodom elő — folytatja Jules Simon — a biborno-
kok kártalanításával azon esetben, hogy ha püspöki szék-
helyeink eltöröltetnek. Meg kell jegyeznem azonban, 
hogy kevés politikai érzékre és belátásra vall az, hogy 
ha a kormány örömmel mond le azon befolyásáról, me-
lyet az egyházfejedelmek választásáuál a pápára és 
egyházügyi politikájára gyakorolhatna. Végül megjegyzi 

még, hogy az érsekek és püspökök már eddig is leszál-
lított fizetésén újból további levonások történtek. Mindez 
— ugy mond Jules Simon — fölötte szomoritó : mert az 
elkeseredettség és a sok kellemetlenségek, melyek a 
kormány ez eljárásból származnak, semmi arányban sem 
állanak azon kis összegekhez, a melyek ez által megta-
karittatnak. De Francziaország székesegyházai és épí-
tészeti műemlékei leomolhatnak ; a templomokat hadd 
tartsák fenn, ha akarják a h i f e k ; a püspökök élhetnek 
oly egyszerűen, mint a vidéki plébánosok ; ámbár be 
kell vallani — ugy mond, — hogy az előbbiek, jöve-
delmük legnagyobb részét, a keresztény felebaráti sze-
retet müveire fordítják, mindez megtörténhetik ! Es jól-
lehet e rendszabályok a legfőbb fokban nyomasztók 
és igazságtalanok, minthogy az igazsággal és az ország 
valódi érdekeivel ellentétben állanak, mégis sokan, hogy 
csak a olericalismus elleni szájhősöknek engedelmesked-
jenek, szó szerint megszavazzák azokat. Még az előb-
bieknél is érzékenyebb és sujtóbb azon intézkedés, mely-
lyel a papneveldékben eddig létezett ingyenes helyek 
megszüntetésével, továbbá az alsó papságot ért fizetés 
megszorítások és levonások folytán az egyházat köz-
vetve károsítják. A katholikusok elleni ezen hármas 
igazságtalanságban elegendő ok fekszik azok elkesere-
dettségére, a mi nagy baj és szerencsétlenség. 

„Mindazáltal, teszi hozzá Jules Simon, nekem sem 
jogom, sem kedvem e helyütt a katholikusok nevében 
beszélni ! En a kormánynak az egyházzal és ennek pap-
ságával szemben érvényesített ez intézkedéseit csak poli-
tikai szempontból szemléltem és beszéltem meg! Tudom 
jól, hogy clericalis politikáról fognak vádolni ; minthogy 
azonban tudatában vagyok annak, hogy én a clerus fö-
lénye és befolyása ellen a politikai dolgokban mindig 
küzdöttem, jelenleg is küzdök és életem végéig küzdeni 
fogok, keveset törődöm az ily vádaskodásokkal, annál 
kevésbé, minthogy azok magok, a kik ilyen állításokkal 
előhozakodnak, legjobban tudják, hogy hamisak. En 
azonban, mint liberális és mint jó állampolgár, ismétlem, 
hogy a papneveldékben dívott ingyen helyeknek meg-
szüntetésével a papság száma napról-napra csökkenni 
fog ; hogy a plébánosok most is már csekély fizetésének 
72,000 frankkal, az ideiglenes plébánosokénak és vicariu-
sokénak pedig 2.224,000 frankkal való apasztása folytán 
40,000 papnál több a nyomornak szolgáltatik ki. Ezek 
az ily folytonos igazságtalanságok és elnyomatások által, 
amelyek törvényhozókra és politikai férfiakra nézve a 
legfőbb mérven illetlenek, a köztársasági kormány elleni 
gyűlöletre hajtatnak ! En távol attól, hogy azon nézete-
ket oszszam, melyek a parlamentben, sőt magokban a 
kormánykörökben uralkodnak, azon tanácsot adtam volna 
a köztársaságnak, hogy inkább a plébánosok ügyét ka-
rolja föl, neki a legszükségesebbet hagyja meg és igy 
biztosítsa helyzetét, a melylyel most nem bir." 

„Avagy elnyomni, eltörülni akarják-e a vallást ? — igy 
zárja a szerző.— Hiszik-e, hogy nyernek e mellett ? Avagy 
reménylik-e elérhetni ezt ? Ha pedig erre reményök nincs 
és nem is lehet józanul ; ha meg vannak győződve arról, 
hogy papok mindig voltak és lesznek, — kérdem, nem 
áll-e közvetett érdekökben, — egészen eltekintve a val-
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lási érdekekből — hogy azok épp oly bánásmódban ré-
szesüljenek, mint a többi állampolgárok, hogy ők épp 
ugy, mint mi a köztársaság igazságosságára és jó indu-
latára számolhassanak, hogy ne kényszeríttessenek és ne 
hajszoltassanak minden módon oda, hogy ellenségeinkké 
legyenek." 

Ezek im szavai a parlamenti életben és liberális 
elvekért való küzdelemben megőszült harczosnak, a ki 
immár életének alkonyán, tapasztalatokban gazdagon, 
óvja honfitársait egy oly uton való további haladástól, a 
mely előbb-utóbb örvénybe szakad és a melyre csakis 
egy, Qz egyház és ennek szolgái elleni sátáni, vak gyű-
lölet léphet, anélkül hogy meggondolná a következmé-
nyeket, melyek abból származnak. — Daczára azonban 
azon, a mily régi épp oly történetileg beigazolt képletes 
beszédnek, mely által a megrabolt egyházi vagyon a 
szarka által csillogó fém gyanánt fészkébe vitt üszőkhöz 
h'asonlittatik, a mely mind a kicsinyeket mind a fészket 
összepörzsöli ; daczára, hogy ezer évnél régibb történeti 
tények tanúskodnak a mellett, miszerint mindazon feje-
delmek, államférfiak és parlamentek, melyek az Isten 
egyháza ellen égbekiáltó igazságtalanságokat követnek 
el, saját magok számára ássák meg a sirt ; még is újból 
meg újból látjuk ismétlődni, — egyik országban több, 
másikban kevesebb eredménynyel, az egyház elleni oly 
merényleteket, melyeknek az a czéljok, hogy annak 
élettevékenységét megakasz9zák, sőt ha lehetséges volna 
egészen megsemmisítsék . . . Ezek után mi is csak azt 
kérdjük, találnak-e megszívlelésre nálunk Jules Simon e 
szavai? Adja Isten, hogy ne valósuljanak aggodalmaink! 

_ _ _ • 

Erdélyi egyházmegye. Föjpásztori szózat XIII. Leo 
szentséges atyánk 50 éves papi jubileuma alkalmából. — 

Az erdélyi egyházmegye Tisztelendő Papságának 
és kedves híveinek Istentől Üdvöt és Áldást ! 

Szentséges atyánk XIII. Leo pápa folyó 1887. év 
deczember 31-én fogja ötven éves papságának jubileu-
mát ünnepelni. 

E nagy nap méltó ölömet gerjeszt sziveinkben és 
arra hiv fel mindnyájunkat, hogy csodálatunknak, gyer-
mekded szeretetünknek és tántoríthatatlan ragaszkodá-
sunknak tiszteletteljes kifejezést adjunk a nagy pápa 
iránt, kinek fényes szelleme, nagy tudománya, bölcsesége, 
mindenre kiterjedő figyelme, béke szeretete és az egyház 
felvirágoztatására irányzott kitartó munkássága az egész 
müveit világnak csodálatát vivta ki, kitűnő helyet jelel-
vén számára a legnagyobb pápák sorában, kik valaha 
Jézus Krisztusnak dicsőségteljes anyaszentegyházát kor-
mányozták. 

Valóban XIII. Leo pápa, a mi szentséges atyánk. 
Isten szive szerinti főpap, mert minden igyekezete, 

minden törekvése oda irányul, hogy a megváltásunkért 
felfeszitett Jézus Krisztusnak, isteni üdvözítőnknek szent 
tanítása szeplőtelenül megőriztessék s a világ minden 
részeiben elterjesztessék és megszilárdittassék ; 

az isteni félelmen alapuló és abból irányt és tápot 
nyerő tudományoknak pártfogója és előmozditója, ki 
ismételten kiadott körrendeleteiben nem csak azon böl-

cseség felkarolására és mivelésére ösztönöz, melyet szent 
Tamás az angyali tudor utolérhetetlen elmeéllel tanított, 
— nemcsak intézeteket alapított tudományszomjas if jak 
oktatására és nevelésére, — nemcsak a legmagasabb 
egyházi polczra emeli a tudomány és isteni félelem er-
nyedetlen mivelésében kitűnő férfiakat : hanem, a mit 
édes magyar hazánk is örök hálával fog mindenkor em-
legetni, megnyitja a Vatikánnak világhírű könyv- és 
irattárait, hogy azokból gazdag ismeretkincseket merít-
hessenek mindazok, kik e téren köszhaszonra munkál-
kodni havatva vannak ; 

nemes békefejedelem, ki lelki gyermekeit Jézus ta-
nításainak s az erkölcsi törvényeknek magaslatára emelni, 
az országok és népek között felmerült vitás kérdéseket 
kiegyenlíteni s a tévedezőket az égbe vezérlő igaz útra 
terelni törekszik, mindeneknek mindene lévén, hogy 
mindnyájukat Krisztusnak s az örök üdvnek megnyerje. 

Méltán hirdeti azért a szentek gyülekezete e nagy 
pápának, a keresztény világ atyjának dicsőségét és ör-
vendezve siet méltóan megünnepelni a nagy és kedves 
napot, melyen ő szentsége ötven éves áldozári jubileu-
mát meg fogja tartani. 

A magyar katholikus egyház is az örvendezők s 
a kegyeletes örömet tettekben nyilvánítók diszes sorába 
lépett, midőn a főmagasságu bibornok herczegprimás 
urnák kezdeményezésére, Budapesten főmagasságu dr 
Haynald Lajos bibornok kalocsai érsek urnák elnöklete 
alatt tar tot t értekezletben, miként a megfelelő számú 
példányokban mellékelt jegyzőkönyv tanúsítja, a követ-
kező határozatokban állpodott meg : 

a) hogy a püspöki megyék területén bizottságok 
állíttassanak be pápa ő szentsége félszázados jubileuma 
minél méltóbb megünneplésére ; 

b) hogy üdvözlő ielirat fog pápa ő szentségéhez 
küldetni, melynek szövegét a bíboros hcrczegprimás 
fogja megállapítani ; 

c) hogy péterfillérek gyűjtése fog rendeztetni kü-
lön aláírási iven, a legcsekélyebb adomány öt krajczár-
ban állapíttatván meg. 

Ezeket előre bocsátva egyházmegyén tisztelendő 
lelkipásztorait szeretettel kérem és az Urban kötelezem : 

1-ször, hogy ezen köriratomat, annak vétele után 
következő vasárnapon, a kedvelt híveknek a szószékről 
tudomására hozzák, és őket a nagy pápa iránti szeretet 
és hódoló ragaszkodás tényeiben való buzgó részvételre 
lelkesítsék ; 

2-szor, hogy a kebli egyházi tanácscsal egyetértve 
néhány tagot jelöljenek ki, kik 

a) az üdvözlő felirathoz a mellékelt iven aláírásokat, 
b) külön gyűjtő iven pedig péterfilléreket gyűj t -

senek ; 
a r üdvözlő felirathoz csak a most emiitett ivek 

használtassanak, és gondos ügyelet fordittassék arra, hogy 
a papirivek tisztán, összehajtás vagy gyürés nélkül az 
illető esperesi hivatalhoz és onnan legfeljebb folyó évi 
szeptember hó 15-ig a püspöki hivatalhoz küldessenek ; 

a péterfillérek jegyzésére külön ivek használtassa-
nak, melyeken a folyó szám, az adományozó neve s az 
adományozott péterfillér rovatai használtassanak, ezen 
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ivek és a plébániánként begyült összeg az espereshez 
küldendők, ki azokat legfeljebbb 1887. november hó 
15-ig hozzám fogja beküldeni ; 

3-szor, hogy a jubileum napján ünnepélyes hálaadó 
szent misét tartsanak, buzgó szivvel kérvén híveikkel 
együtt az Istent, hogy szentséges atyánkat XIII . Leo pápát 
mennyei oltalmában részesítse, adjon neki erőt és szent 
malasztot, terjessze ki életét az emberi kor legkésőbb 
határáig és engedje, hogy a katholikusok millióinak sze-
retetétől környezve, üdvös munkálkodásának, apostoli 
törekvéseinek gyümölcseit élvezhesse. 

Kelt Károlyfehérvártt , 1887. Szent Péter és Pál 
apostolok ünnepén. 

Nápoly, jul. 24. 1887. Egri főegyházmegye Neszto-
rának tisztelgése XIII. Leo pápa ö szentségénél. — Erre 
vonatkozólag a következő levelet vettük : 

Főtisztelendő szerkesztő u r ! 
Méltóságos és főtisztelendő szakállasfalvi Lengyel 

Miklós vál. püspök és egri nagy-prépost ur társaságában 
utazom. Érdekesnek tartom a pápa fogadását becses lapja 
számára megirni. Megjegyzem, hogy a pápa fontos dol-
gokkal való elfoglaltsága miatt a fogadásokat beszün-
tette, és igy csak Rampolla államtitkár közvetítésére 
kaptunk privát audientiát. Délelőtt 10 órakor tűzte ki a 
pápa a fogadtatást. A püspök-nagyprépost ur 85 éves. 
Elképzelheti, hogy mily hatást tett a pápára egy ily öreg 
ember tisztelgése. Ezeket előre bocsájtva röviden becses 
lapjában csak ennyit közöljön : 

Jul . 22-én délelőtt 10 óra 30 perczkor fogadta XIII . 
Leo az egri egyházmegye Nesztorát, a 85 éves, de még 
mindig lelkileg-testileg erős férfiút, mélt. és főt. szakál-
lasfalvi Lengyel Miklós vál. püspök s az egri főkáptalan 
nagy-prépostját , ki eme régi vágyát ez alkalommal va-
lósította. Szentséges atyánk roppant elfoglaltsága miatt 
az audientiákat jelenleg beszüntette, de államtitkára, 
Rampolla bibornok kegyes volt rendkivülileg kieszkö-
zölni. Privát dolgozó szobájában fogadta a nagy-prépost 
urat, ki szeretete jeléül egy 50 db körmöczi aranyat 
nyomó arany szivet, következő felirattal : „Lengyel Mik-
lós vál. püspök s nagy-prépost a. a. a. 1887." (adomá-
nyát alázattal ajánlja) ; és a propaganda részére 4000 
lirát nyújtott át a pápának. A pápa egészen el volt ér-
zékenyülve. Maga mellé ültette és félóránál tovább tár-
salgott vele. „ E x toto corde benedico tibi, et credo, quod 
sis benedictus in hoc et in futuro saeculoíl — szavakkal 
bocsátotta el. — Utána kísérőjét fogadta, és nem győzte 
eléggé dicsérni a nagyprépost ur szellemi és testi erejét. 
Kísérőjével is mint atya gyermekével, öt percznél tovább 
társalgott. A nála töltött perczek feledhetlenek maradnak 
szivünkben. 

It t roppant a meleg ; de hála Isten azért semmi 
bajunk. Leo pápa egyike a legnagyobb pápáknak ! 

Isten áldja ! Tisztelő paptársa : Sivampel József, egri 
főmegyei pap és tanár. 

VEGYESEK. 
— Apostoli királyunk ö felsége, ugy szintén a 

spanyol regens-királynő és a portugali király — hir 
szerint — külön-külön adtak kifejezést azon atyai jó-
akaratért , melylyel ő szentsége Rampolla bibornok ál-
lamtitkárhoz intézett iratában, illető országaik kormá-
nyáról megemlékezett. 

— Tosti Alajos czimz. apát és a szent atya al-
levéltárnoka nem régiben röpiratot irt ezen czim alat t : 
„A kibékülés," a mely miután sokban eltér a f. évi má-
jus 23-iki pápai allocutióban hangoztatott elvektől, ő 
szentségének visszatetszését vonta magára. Tosti atya 
most a szent atyához intézett levelében őszinte sajnál-
kozását fejezi ki az adott botrány fölött és a legmélyebb 
alázat hangján bocsánatot kér a sz. atyától. Mint jól 
értesült oldalról irják, a különben nagyérdemű bene-
dictinus atyának ez ismételve nyilvánuló liberális velleitá-
sai nápolyi nemzeti jelleméből magyarázhatók, a mely 
magas kora daczára még mindig erősen szokott előtérbe 
lépni, és a mely igen gyakran az érzelemnek szerez 
fölényt az ész fölött. 

— Olasz főpásztor a színházak ellen. Guttadauri 
caltanisettai püspök legutóbbi főpásztori körlevelében 
figyelmezteti hiveit, hogy a modern színházakban milyen 
csábításoknak vannak kitéve erkölcseik. Kikel az ottani 
színháznak piszkos darabjai ellen, melyeknek látogatását 
egyszerűen eltiltja. De mit szólna a püspök, ha tudná, 
hogy a mi színházaink frivol darabjain 8—12 éves gyer-
mekek mulatnak legjobban ? 

— Az első harangzugás. A „Bosn. Post" legköze-
lebbi száma irja a következőket: „Néhány nap előtt 
hangzottak Szerajevóban először a harangok ünnepélyes 
hangjai s a lakosok, odavalók és bevándorlottak egyaránt 
hallgatták a hatalmas hangokat, melyek dallamosan zúg-
tak füleikbe. A benszülöttek nagy része ilyesmit még 
soha sem hallott, s le lehetett arczukról olvasni a cso-
dálkozást; a bevándorolt lakosság mintegy szülőföldére 
varázsolva érezte magát és ünnepélyes hangulat fogta el. 
Mindenki érezte, hogy ez az első harangszó nagy jelen-
tőségű pillanatot képez az okkupált tartományok fejlő-
dési történetében. Adja Isten, ugy legyen ! 

f A helybeli kegyes tanitórend társházának tagjai 
mélyen megszomsrodott szivvel jelentik szeretve tisztelt 
társuknaknak nagytiszteletü Békejfy Károlynak, rendi 
kormánysegédnek, aranymisés áldozó-papnak s a rend 
számvevőjének f. évi augusztus hó 2-án, délután 3/4 2 
órakor a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, 
végelgyengülés következtében, élete 74-ik évében történt 
gyászos kimultát. A boldogultnak hült tetemei csütör-
tökön, augusztus hó 4-én, délutáni 5 órakor fognak a 
kerepesi-ut melletti sírkertben örök nyugalomra tétetni. 
Az engesztelő szent mise-áldozat f. hó 5-én reggeli 1/2 8 
órakor, fog a kegyes tanitórendiek kápolnájában a Min-
denhatónak bemutattatni. Kelt Budapesten, 1887. évi 
augusztus hó 2-án. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Jelentés. A „Religio" kiadó-tulajdonosa és felelős szerkesztője, 
ngos dr Breznay Béla, pápai t. kamarás és egyetemi tanár ur, 
kirándulásából szerencsésen haza érkezvén, a távolléte a lat t vitt 
szerkesztőségi felelősséget ezennel tisztelettel visszaszolgáltatom 
illetékes kezeihez Dr Való Simon, budapesti közp. papneveidei 
tanfelügyelő. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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XIII. LEO pápa ő szentségének levele 
Rampolla Marián bibornok-államtitkárhoz. 

(Vége). 

Ami a pápák világi uralmáról áll, az kü-
lönös módon és sokkal erősebb okból vonatkozik 
Rómára. Világosat lehet olvasni rendeltetéséről 
az egész történelemben ; mert valamint a Gond-
viselés elhatározása szerint minden emberi ese-
mény Krisztusra és egyházára irányult: ugy a 
régi Kóma és uralma a keresztény Róma ked-
véért állottak fönn, s nem különös rendelkezés 
nélkül jött a pogány világnak eme fővárosába 
szent Péter, az apostolok fejedelme, hogy főpász-
tora legyen, és midörökre ráruházza a legfőbb 
apostolkodás tekintélyét. Ekképen Róma sorsa 
szent és föloldhatlan módon volt összekötve 
Jézus Krisztus helytartójáéval, és mikor, jobb 
idők földerültével, nagy Konstantin elhatározta, 
hogy Keletre helyezi át a római birodalom szék-
helyét, alapos igazsággal állithatni,hogy a Gond-
viselés keze vezette őt azért, hogy a pápai Róma 
uj rendeltetése jobban beteljesüljön. Bizonyos, 
hogy ez idők után, a kor és a körülmények 
kedvezésével, magától, bárkinek sérelme vagy 
ellenmondása nélkül, a legtörvényszerübb módon 
polgárilag is a pápák lettek Róma uraivá s azok 
maradtak napjainkig. 

Szükségtelen itt megemlékezni ama szám-
talan jótettről és nagy dicsőségről, melyeket a 
pápák szereztek e nagy szeretettel ápolt váro-
suknak. Ezeket egyébaránt kitörülhetetlen betűk 
irják meg minden század történetében és mű-
emlékeiben. Es fölösleges is megjegyzeni, hogy 
ezen Rómának minden részébe mélyen van be-

vésve a pápai jelleg, s hogy annyi joggal illeti 
meg a pápákat, a milyenekkel fejedelem soha 
nem rendelkezett országának bármelyik városára 
nézve. De nagyon is fontos följegyezni, hogy a 
pápai szabadságnak és függetlenségnek ügye az 
apostoli hivatal gyakorlatában nagyobb erőt és 
különleges lendületet vesz, ha Rómára, a pá-
páknak természetszerű székhelyére alkalmazzák, 
amely központja az egyházi életnek és fővárosa 
a katholikus világnak. Itt, ahol a pápa rend-
szerint tartózkodik, kormányoz, tanit, rendel-
kezik a czélból, hogy az egész világ hivei teljes 
bizalommal és biztossággal mutathassanak iránta 
engedelmességet, hitet és hódolatot, amelyekkel 
neki lelkiismeretben kötelezve tartoznak, — itt 
szükséges kiválólag, hogy olyan függetlenségben 
legyen, amelyben bárki által legkevésbbé se le-
gyen megakadályozható szabadsága, hanem bi-
zonyos legyen mindenki előtt, hogy ezen eset 
nem forog fönn; és nem átmeneti s bármely 
más eseménynyel változtatható állapotként, ha-
nem természeténél fogva állandóan és folyto-
nosan. Itt inkább, mint másutt, kell, hogy le-
hetséges s akadályoktól való félelem nélkül legyen 
a katholikus élet teljes kifejtése, a szertartások 
ünnepélyessége, az egyház törvényeinek tiszte 
lete s nyilvános követése, és minden kath. in-
tézmények nyugodt s törvényes létele. 

Könnyű mindezekből megérteni, hogy meny-
nyire nehezedik a római pápákra, s milyen szent a 
kötelesség reájok nézve, hogy megvédjék és fönn-
tartsák a világi souverainitást és annak jogát, 
amely kötelességet még inkább megszentel az 
eskü szentsége is. Őrültség volna feltételezni, 
hogy ők maguk megegyezzenek abba, hogy a 
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világi souverainitás föláldozásával eldobják azt, 
ami nekik a legdrágább és legértékesebb ; ért-
jük az egyház kormányzatának tulajdonképeni 
szabadságát, amelyért elődjeik minden alkalom-
mal olyan dicsőségesen harczoltak. 

Isten segitségével mi nem fogjuk elmulasz-
tani kötelességünket s a megegyezés és békére 
nem látunk más utat a valódi s hathatós sou-
verainitásra való visszatérésen kivül, amilyent 
függetlenségünk és az apostoli szentszék méltó-
sága megkiván. Maga az egész kathobkus föld-
kerekség, amely fölöttébb féltékeny főnökének 
szabadságára, addig nem fog megnyugodni, amig 
igazat nem adnak igazságos követeléseinek. 

Tudjuk, hogy politikával foglalkozó férfiak, 
kiket a dolgoknak e világos állása kényszerit 
elismerni, hogy a jelenlegi helyzet nem illik 
a római pápasághoz, — megjavitására más esz-
közöket és javaslatokat gondolnak ki. Azonban 
hiábavaló és haszontalan próbálkozások ezek, 
és ilyen minden hasonló természetű kisérlet, 
amely csábitó külszin alatt valójában igazi és 
valódi függés helyzetében hagyná a pápát. A 
baj a dolgok ama természetében van, amint azok 
mostanság vannak elintézve, és semmiféle gya-
korlatba vett külszines mérséklet vagy tekintet 
nem képes azt valaha megszüntetni. Sőt lehet 
olyan eseteket is föltételezni, a midőn a pápa 
helyzete még rosszabb lesz, akár a felforgató 
elemek és olyan férfiak túlsúlya folytán, kik 
nem rejtik el szándékaikat, amelyekkel Krisztus 
helytartójának személye és tekintélye iránt vi-
seltetnek; akár háborús események s ama szá-
mos bonyodalom folytán, melyek ezekből a pápa 
kárára háramolhatnának. 

Eddig a pápák szabadságának kellő bizto-
sítására a Gondviselés által kiszemelt egyetlen 
mód, világi souverainitásuk fenntartása volt, s 
mihelyt ez megszűnt, a pápákat vagy üldözték 
vagy fogságba vetették, vagy száműzetésbe kül-
dötték, vagy legalább egy vagy más módon ki-
tették a függés örökös veszélyének. Az egész 
egyháztörténetem bizonyitja ezt. 

Reménj^kednek és számítanak az időre is : 
mintha a jelen állapot a tartósság következté-
ben elviselhetőbbé válnék. — A szabadság ügye 
azonban a pápára s az egész katholikus egyházra 
nézve fő életérdek s el lehetünk rá készülve, 
hogy ez érdeket a legmegfelelőbb módon foguak 
törekedni biztosítani. Kik máskép gondolkodnak, 
nem ismerik, vagy tetetik magukat, hogy nem 

ismerik az egyház lényegét s nem tudják, 
mily nagy a pápaság vallási, erkölcsi és szocziális 
hatalma, melyet sem az idő kinövései, sem az 
emberek hatalmának túltengése meg nem gyön-
githetnek. Ha erről számot adnának magunknak 
s valódi politikai bölcseségök volna, ugy nem 
csak a jelenre gondolnának, s csalékony remé-
nyekkel nem altatnák magukat, hanem inkább 
visszaadnák a római pápának azt, amit joggal 
követel, s eltüntetnék a bizonytalansággal és 
veszélylyel terhes mostani állapotot s ezzel bizto-
sítanák Olaszországnak is sorsát és nagy ér-
dekeit. 

Nem remélhető, hogy e szavunkat megértsék 
azok, kik az egyház és a pápa elleni gyűlölet-
ben növekedtek föl; ezek az emberek, hogy az 
igazat kimondjuk, ahogy gyűlölik a vallást, épp 
ugy ellenére vannak hazájok valódi javának. 
Azonban azok, akik nincsenek eltelve régi elő-
ítéletekkel, s nem hatja át őket vallástalan szel-
lem, kik helyesen Ítélik meg a történelem tanu-
ságait s az egyház iránti szeretetet nem vá-
laszják el a hazaszeretettől, velünk együtt be-
látják, hogy a pápával való egyetértésben van 
Olaszországnak üdve, nagysága. 

Ezt tanitja a dolgok jelen állapota. Kétségen 
kivül áll, s maguk az olasz politikusok beisme-
rik, hogy a szentszékkel való visszavonás semmit 
sem használ, sőt árt Olaszországnak, amennyiben 
kül- és belbon}^odalmakra ad okot. Beiről, ameny-
nyiben a katholikusok boszusággal telnek el, ha 
látják, hogy Jézus Krisztus helytartójának szava 
megvetésben részesül; előáll a lelkiismeret meg-
zavarodása, a vallástalanság és az erkölcstelen-
ség megnövekedései pedig mind káros eleme a 
közjólétnek. Kifelé pedig előáll a katholikusok 
elégedetlensége, kik a pápa szabadságával a ke 
reszténység életérdekeit látják veszélyeztetve; 
mind oly bajok, melyekből Olaszországra politi-
kai tekintetben is veszedelem származhatik, mely-
től hazánkat egész lelkünkből mentve szeretnők 
látni. Vajha az, a kinek hatalmában áll s a 
kinek ezt meg is kell tenni, a pápa hatalma 
visszaadásával véget vetne annak a bonyodalom-
nak, melyből minden nehézség ered, s melynek 
megszüntetésével minden baj egyszerre eltűnik ! 
Sőt Olaszország mindabban, ami egy nép bol-
dogulását és dicsőségét illeti, ami a czivilizáczió 
nevét megérdemli, sokat nyerne ezzel, mert 
amennyiben a Gondviselés azt akarta, hogy az 
olasz legyen a pápasághoz legközelebb álló nem-
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zet, ugy ő veszi leggazdagabban hasznát jótéte-
ményeinek, feltéve, hogy utjokba nem áll, vagy 
nem harczol velők szemben. 

Azt szokták ezekre válaszolni, hogy a pápai 
souverainitás újból való visszaállítása kedveért 
a már kivívott nagy előnyökről )e kellene mon-
dani, a modern haladást figyelmen kivül kellene 
hagyni és vissza kellene térni egészen a közép-
korig. De mindezek koránsem oly okok, melyek 
elfogadhatók lennének. 

Minő igaz és valódi jó ügygyei állana szem-
ben a pápai souverainitás? Kétségtelen, hogy 
ama városok és vidékek, melyek valaha a pápák 
világi uralma alatt állottak, többször megóvat-
tak ezáltal attól, hogy idegen uralom alá kerül-
jenek, és mindig megtartották tiszta olasz jelle-
göket s olasz szokásaikat. S ez nem lehetne ma 
sem máskép ; mert bár a pápaság magas, min-
dent átölelő és örökös missiója következtében 
minden népé, de a Gondviselés által számára 
kijelölt székhelye által mégis kiválóan Olaszor-
szágnak dicsősége és előnye. Ami az állami egy-
séget illeti, azt kérdjük, anélkül, hogy szemlé-
lődésekbe bocsátkoznánk, melyek mindenkor a 
dolog belső lényegére vonatkoznak, s egy pilla-
natra elleneink saját talajára helyezkedve, vájjon 
ez az egység a nemzeteknek oly abszolút java-e, 
hogy enélkül számukra se jólét, se nagyság nem 
létezhetik, vagy olyan nagy jó-e, mely minden 
másnak elébe helyezendő ? Megfelel helyettünk 
nagyon virágzó, hatalmas és dicsőségteljes nem-
zetek exisztenciája, melyeknél nem volt meg, 
es nincs is meg az egységnek itt megkivánt 
neme, s megfelel helyettünk ezenkivül a termé-
szetes ész, mely elismeri, hogy viszályban az 
igazság javának, az államok boldogsága és fenn-
állása első alapkövének kell túlsúlyban lennie, 
különösen pedig akkor, ha az, mint ez esetben, 
öszszefügg a vallás és az egész egyház legfőbb 
érdekeivel. Ezzel szemben nincs helye az inga-
dozásnak, mert ha az isteni gondviselés részéről 
az Olaszország iránt táplált különös előszeretet 
jele volt az, hogy közepébe helyezte a pápaság 
nagy intézményét, mi által más nemzetek igen 
megtiszteltnek éreznék magukat: ugy igazságos 
és kötelességszerű, hogy az olasz ne nézze az 
akadályokat, hogy azt az őt megillető állás-
ban tartsa fönn ; s ezt annál inkább, mert 
ki nem zárva egyéb hasznos és czélszerü ren-
delkezéseket, nem beszélve egyéb értékés ja-
vakról, Olaszország a pápasággal való békés 

együttélés által megszilárdulva látná a minden 
más egységnek alapkövét, a felette nagy, sőt 
szocziális előnyök forrását: a vallási egységet. 

A pápai souverainitás ellenségei a czivilizá-
czióra és a haladásra is appellálnak. De hogy 
alapjában megértsük egymást, előrebocsátjuk, hogy 
a valódi haladás az ember számára egyedül 
abban állhat, ami szellemi és erkölcsi tökélete-
sedéséhez vezet, vagy ami legalább nem ellen-
kezik azzal, s nincs más ilynemű bővebb for-
rása a czivilizácziónak, mint a katholikus egy-
ház, amelynek az a feladata, hogy az embereket 
mindig az igazságra és a jó életre vezesse. Ezen 
a körön kivül a haladás minden neme valójában 
nem egyéb, mint visszaesés, mely az embereket 
csak lealacsonyíthatja, s a barbárságba taszithatja 
vissza; és sem az egyház, sem a pápák, akár mint 
f'őpásztorok, akár mint világi fejedelmek, az emberi-
ség szerencséjére soha sem fognák ezt elősegiteni. De 
mindent, amit az emberi tudományok, művésze-
tek és az ipar az élet javára és szükségleteire 
feltaláltak ; minden, ami a becsületes kereske-
delmet és az általános s magánjólétet elősegíti ; 
minden, ami nem féktelenség, hanem valódi és 
emberhez méltó szabadság, minden élvezi az 
egyház áldását s nagy része lehet a pápák vi-
lági uralmában. Es ha a pápák ennek ismét 
birtokában volnának, nem mulasztanák el azo-
kat mind ama tökéletesitésekkel gazdagitani, 
amelyekre képesek, amennyiben méltányolnák 
a kor követelményeit és a társadalom uj szük-
ségleteit. Ugyanaz az atyai gondoskodás, mely 
őket alattvalóikkal szemben mindenkor lelkesí-
tette, most is csak azt tanácsolná nekik, hogy a 
közterheket enyhitsék, hogy a legszélesebb nagy-
lelkűséggel gyakorolják a keresztény felebaráti 
szeretet müveit, részesitsék előnyben a jótékony 
egyesületeket, különös gondoskodással istápolják 
a szükséget szenvedő és a munkás-osztályt, ja-
vítsák azok sorsát, szóval : a pápa világi uralmából 
jelenleg is oly intézményt teremtene, mely 
leginkább alkalmas arra, hogy az alattvalók 
javát előmozditsa. 

Hiábavaló volna ez ellen azt a vádat emelni, 
hogy a középkorból származott. Mert meg vol-
nának mindama formái és hasznos javításai, 
melyeket az újkor megkövetel. És ha lényegében 
nem is lenne más, mint ami a középkorban 
volt, tudniillik souverainitás, mely arra való, 
hogy a pápáknak szabadságát és függetlenségét 
legfelsőbb tekintélyük kifejtésében elősegítse, mi 

12* 
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kifogást lehetne ez ellen tenni ? A rendkívül 
fontos czél, melyet szolgál : az a sokféle előny, 
mely a katholikus világ nyugalmára és az álla-
mok békéjére belőle származik ; amaz enyhe 
mód, amelyen gyakoroltatik; az a hatalmas 
ösztönzés, melyet minden időben s minden mó-
don a tudományoknak és a kulturának adott: 
ezek amaz elemek, melyek csodálatosképp min-
den időre odaillők, legyen az czivilizált és 
csendes, vagy barbár és nyugtalan. Őrültség 
volna ezt elnyomni akarni, csak azért, mert 
a középkorban virágzott. Különben is, ha amaz 
időknek, mint bármely korszaknak voltak is 
feddésre méltó bűnei és erkölcsei, de meg vol-
tak különös előnyei is, és nagy igazságtalan-
ság volna ezeket félreismerni. És éppen Olasz-
országnak, mely ama századok folyamán ju-
tott a tudományokban, az irodalomban, a mű-
vészetekben, a katonai és tengerészeti vállala-
tokban, a kereskedelemben, a városok szerve-
zetében oly nagyságra és hírnévre, melyet soha 
többé megsemmisíteni, vagy elhomályosítani 
nem lehet, kellene ezt leginkább megbecsülni 
tudni. 

Azt akarnók, bibornok ur, hogy ezek az esz-
mék, melyek oly mély megfontolásból kelet-
keztek s minden jogos igényt számba vettek, 
mind jobban behatoljanak a szellemekbe, és 
hogy nemcsak minden igaz katholikus, hanem 
azok is, akik őszinte szeretettel ragaszkodnak 
Olaszországhoz, nyiltan osztozzanak nézeteinkben 
s támogassák azokat. Mindenesetre pedig érez-
zük, hogy az Isten és az emberek iránt való kö-
telességeink egyikét teljesítjük, midőn a pápa-
sággal való kibékülést elősegítjük s annak alap-
feltételeit kifejtjük, bármily események fejlődjenek 
is belőle. 

Ami önt illeti, biztosak vagyunk benne, 
hogy eszélyes tevékenységét mindig ama szán-
dékok megvalósítására fogja felhasználni, melye-
ket e levélben kifejtettünk. És hogy az ön 
müve az egyháznak hasznára és a szentszéknek 
becsületére váljék,könyörgünk az ön számára a 
világos látás teljességeért és az ég támogatásaért. 
Ennek zálogául és kiváló nagy szeretetünk jeléül 
adjuk önre szivünk teljéből apostoli áldásunkat. 

A Vatikánból, 1887. junius 15-én. 
XIII LEO pápa 

A művészet és az erkölcsiség. 
H>r. SPisster Im.rétől. 

(Folytatás): 

9. Sokszor minden czáfolásnál, az elvek minden 
harczánál többet ér, ha valamely rendszert egész való-
jában, összes következményeiben megismerjük ; mert így 
egy tekintet elég, hogy hamisságát belássuk. Ez okból 
a sensualistikus aesthetikának egész épületét vázolni fog-
juk itt, nem a magunk, hanem éppen ezen aesthetikusok 
ecsetjét használva föl erre. 

Minthogy minden aesthetika a szépség fogalmát 
bírja alapeszméül, azért először is ezen tulajdonságnak 
meghatározását nézzük meg a s e n s i s t á k n á l . B ü r k e 
„bölcseleti kutatásainak" az a végeredménye, hogy „a 
szépség, legalább is legtöbb esetben, a testeknek egyik 
kiváló sajátsága, s az mechanice, az érzékek közvetíté-
sével hat a lélekre." S miben áll ezen hatás? Abban, 
„hogy testi szervezetünk kemény részeit megpuhítja, 
szerveink rostjait ellankasztja, ellágyitja, azokat könnyed, 
játszi, de nem elernyesztő működésbe hozza." Megelőző-
leg Burke a szépet ily módon határozza meg: „a szép-
ség azon sajátsága, — vagy sajátságai — a testnek, a 
mely által az szeretetet, vagy más ilyes valami érzést 
kelt föl bennünk." It t valóban kíváncsi lesz az ember, 
hogy ugyan Bürke szerint mi lehet ez a „szeretet", meg 
az a „más ilyes valami érzés" ? Biz1 ez nem más, mint 
valami „ösztön" ; ez az érzés tisztán a „tenyészésre" vo-
natkozik, és egész rendeltetése az, hogy a nemi kiválasz-
tásnál az embernek segítségére legyen ; és éppen azért 
ennek a „szeretetnek" a tárgyát „a másik nemnek szép-
sége" képezi. A többi angol sensista (Addison, Hume) 
is egészen ily értelemben nyilatkozik a szépségről ; s 
csodálkozhatunk-e a fölött, ha az ezen aesthetika által 
inficiált művészet azt véli, hogy legfőbb föladatát oldja 
meg, ha „a másik nemnek szépségét" lehetőleg hün 
ábrázolja, s ha ilyen Burke-féle „szeretetet", vagy „más 
ilyes valami érzést" sikerül a „mübarát" lelkében föl-
kelteni ? 

De talán ma ez már túlhaladott álláspont, és a 
nevezett angol sensistákkal a XVIII. században kiveszett 
ez a fölfogás ? — Éppen nem. Ismeretes dolog, hogy 
Baumgartent tar t ják az aesthetika megalapítójának, ki 
1750. és 1758-ban „Aesthetica" és „aestheticorum pars 
altera" cz. müveiben azt, a mit ez időtől aesthetikának 
neveznek, „mint egy önálló részt törekedett a philoso-
phiai tudományok rendszerébe beilleszteni;" s ily érte-
lemben vehető csak az „alapitó" kitüntetés; mert hogy 
a szépnek és egyéb aesthetikai eszméknek megvitatá-
sával már a görög philosophia is a legbehatóbban fog-
lalkozott, azt a bölcselet története kétségen kívül helyezi. 
Nos tehát, Baumgarten a szépséget szintén érzéki saját-
ságnak veszi, a mit már maga az elnevezés, aesthetika, 
is mutat ; levén az aiö&rjöLS nem más, mint érzéki észre-
vevés ; s azok kik a megtört pályán Baumgarten után 
indultak (Meyer, Wolf) a legvilágosabban tanítják, hogy 
a „dolgoknak tökélye, a mennyiben érzékeink észreve-
szik, szépségnek mondatik;" s miután a szépséget csak-

l):V. ö. Jungmann. Aesth. I. k. — 6. R. — I. fej. 
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ugyan a?zékeink koizvetitik, mondhatjuk Meyer szerint: 
„a bor «szépen^izlik," „a virágnak szép illata van, ' s tb . ; 
s nincs más hátra, mint az, hogy a ,mi édes, az az 
inyre nézve s z é p j 

S végre ezt a fölfogást egészen .népszerűvé" tenni 
Lemcke érezte magát h i v a t v a , a mely aesthetikus sze-
rint „a szép a megjelenés alakja, a mennyiben az érzéki 
életünk bennszületett törvényeinek megfelelő ;u s bár az 
„érzési életet" Lemcke közelebbről nem határozza meg, 
mindazáltal az egész „népszerű aesthetikából4 kiviláglik, 
hogy itt tisztán az érzékiséggel van dolgunk ; mert az 
„aesthetikai élet", az „ő érzéki ösztöneivel," mint a mely 
egyenes ellentéte „az erkölcsi életnek" másféle fölfogást 
éppen nem hagy meg valószínűnek. 

10. A szép-müvészetek nem elégesznek meg egy-
szerűen a szép feltüntetésével, hanem azok valami kiváló 
szépet akarnak produkálni. Innét az aesthetika szíves 
szolgálatot vél tenni a szép-müvészeteknek avval, hogy 
kikutatja, mi az az ideális szépség ? — vagy : a szépség 
ideálja ? — Nézzük tehát mit tanit erre nézve ezen 
sensualistikus aesthetika ? — valószínű, hogy még éle-
sebben fogja magát ezen irány az emiitett kérdésben 
jellemezni. 

Az ideál sohasem valóban létező, hanem csak gon-
dolt dolog, mely azon kiváló sajátságokat, melyek egy 
bizonyos dologban elő szoktak jönni, rendkívül magas fok-
ban bírja ; s igy a szépség ideálja vagy gondolt dolog, mely 
oly mérvben birja ezen sajátságot, a mint az a valóságban 
soha sem fordul elő, vagy pedig maga ez a sajátság 
a valóság által soha el nem érhető tökélyében gondolva. 
Annál különösebben hangzik tehát, mikor Esser2) — 
állítása szerint Lessing és Schiller nyomán, —• egy lé-
tező dolgot állit elénk, mint a szépség ideálját, t. i. az 
embert. „Az ember, az ő legtökéletesebb megjelenésében, 
legfőbb ideálja a szépségnek." A ki a szavakkal nem 
játszik és azokat a gondolatok hü kifejezésére szokta 
használni, azonnal észre veheti, hogy itt egészen más 
valami van mondva, mintha pl. ezen tételt állítjuk föl : a 
látható dolgok közt mégis legszebb az ember ; pedig ha csak 
ennyit akarna is kifejezni, akkor sem volna igaz ; mert hi-
szen a kosmo*, melynek az ember csak elenyésző pará-
nya, kis alkatrésze, talán még is szebb, mint ezen, egyéb-
ként kiválóan szép kis alkatrész. 

De ha már egyszer az ember a szépség ideálja, 
mikor fog ez ama „legtökéletesebb megjelenésben" tün-
dökölni, — hogy csakugyan ideál legyen ? Schiller, 
Göthe szerint, — a kiket azután az aesthetikusok egész 
serege követ, — akkor, mikor nem mint férfi, hanem 
mint nő lép elénk ; különösen Schilleré a dicsőség, hogy 
a „szépség ideálját megillető koszorút a csendes nőies-
ség lábai elé rakta le;" a mit később Lemcke oda „nép-
szerűsített," hogy „a férfi alacsonyabban áll, mint a 
nő ; az (a férfi) az első, még inkább állatias, ez pedig 
t. i. a nő, a javított kiadás." Hogy az ilyen „bölcsel-
kedés" furcsaságai mégis hódítani tudtak, és hogy a 
művészek, még inkább a „mübarátok" irányadó eszméivé 

*) „Populäre Aesthetik." 
2) Psychologie 109. §. Figyelemre méltó, hogy i t t az ideál-

ról, és nem egy ideálról van szó. 

küzdhették föl magukat, — ehhez, — kérdem, — ugyan 
mekkora, nem fölületesség, hanem föladása, megtagadása 
kellett mindannak, amit emberi józanságnak szoktak 
nevezni ? — Pedig azok, kik ezen aesthetikát közelebb-
ről nem ismerik, távolról sem sejtik, hogy ez a tétel : 
„a nő a szépség ideálja" mit rejt méhében, ha egyszer 
azt a képzőművészetekre alkalmazzák ? Ez egy fölöttébb 
„termékeny" eszme, mely valódi éltető eleme mindannak, 
a mit a porneographia valaha producált, vagy produ-
cálni fog. Hogyan? (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK.. 
Budapest, aug. 4. A vasárnap megszentelése mint 

reklám. — Lehet-e másnak jellemezni némely nagyobb 
fővárosi üzletnek ama hirdetését a napilapokban, amely-
ben a közönség tudomására hozzák, hogy vasárnap dél-
után az üzleti helyiségek zárVa v a n n a k ? ! Jól tudjuk, 
hogy a hirdettetők legtöbbjénél nem forog fönn a va-
sárnap megszentelése iránti személyes s kegyeletes tekin-
tet, lévén ők nagyobbára — zsidók ; azt is tudjuk, hogy 
náluk az üzleti szempont irányadó, amennyiben a vásárló, 
különösen a vasárnapi közönséget kívánják magukhoz 
édesgetni és pedig vasárnapon a délelőtti órákban, hogy 
az üzlet tulajdonosa s személyzete el ne essék a netáni 
bevételektől, ha e nap délutánját kirándulásra s egyéb 
élvezetekre fordítja. Ebben csak reklámszerü üzleti fogást 
lehetne látni, ha a hirdetések szövege nem volna oly 
vasárnapiasan kenetes, és különösen ha a lapok még a 
szerkesztőségi rendes rovatokban is ki nem emelnék, 
és pedig csoportosan ama derék czégek neveit, amelyek 
a vasárnapot annyira tisztelik. Amennyiben tehát itt 
üzleti fogás fordul elő, mely a keresztény vasárnap 
megszentelésére alapít ja sikerét, ebben ugy az emiitett 
üzletek, mint a napilapok is részesek, melyek hasábjai-
kat, bizonyára nem ingyen, nyitják meg annak. 

Bármily megítélés alá essék különben emez eljá-
rás, bármily rugók szerepeljenek is benne, ennek, mint 
sok más hasonszőrű spekulácziónak, szintén van erkölcsi 
s vallásos tanulsága. 

Vájjon emez üzletek kidobálnák-e a pénzt ama 
hirdetésekre és reklámokra oly lapokban, melyek ma-
guk sem tar t ják meg a vasárnapi munkaszünetet — 
szerkesztőségeik s nyomdaszemélyzetük a hétfőn reggel 
megjelenő lapon dolgozván — ha a nagy közönségnél 
nem tételeznék föl, sőt nem tapasztálnák a hajlamot, 
szükséget és tiszteletet a vasárnap megszentelése iránt ? 
Vájjon a zsidó üzlet-világ hizelegne-e eme keresztény 
közérzületnek, sőt pénzen is akarua-e a vasárnapot tisz-
telő czégek jó hírnevére szert tenni, ha e magaviseleté-
vel nem remélne — rebachot ? 

I t t tehát „a pénz beszél", az üzletvilág érdeke 
tanúskodik, a kereskedő czégek eljárása bizonyítja, hogy 
Budapest főváros nagy közönsége nemcsak maga szá-
mára bír érzékkel a vasárnap keresztény megszentelése 
iránt, hanem ennek tiszteletét meg is követeli azoktól 
a kereskedőktől, akik a nagy keresztény közönségtől 
élnek s gazdagodnak vagyis függnek. Mert nem lehet 
kétség az iránt, hogy az emiitett hirdetések soha napvi-



94 RELIGIO. 

lágot nem látnak vaja, a napilapok hírrovatai sem csi-
nálnának reklámot nekik, ha a vasárnap tisztelete ke-
vésbé népszerű, kevésbé általánosan elfogadott volna. 
Amidőn pedig az űzletvilág ez általános érzületet még 
a, saját hasznára kizsákmányolni is törekszik, ezzel min-
den kétséget kizáró módon elvileg meg van oldva a vasár-
s ünnepnap kötelező megtartásának kérdése. 

Ami ugyanis lehető most, nyáron, az teljességgel 
megállhat rendesen évközben bármikor; télen-nyáron 
egyaránt megtartható a vasár- s ünnepnap megszent^lése. 
A nagy közönség, mint a fönnebbiekből kitűnik, tiszte-
letben tar t ja s tiszteletben kivánja tartatni ; az üzlet-
világ pedig van oly élelmes, hogy a közönség e hajlamát 
még ki is használja. Ami illeti amaz ellenvetést, hogy 
vasárnap reggel mégis nyitva tart ják boltjaikat ez üzleti 
czégek, erre nézve biztosságot szerzendők, szemügyre 
kell venni a vasárnap délelőtti forgalmat Budapest élén-
kebb utczáin és szóba kell állani a kereskedőkkel e 
napi vásárra nézve. Mi, kik ezt nem sajnáltuk megtenni, 
meggyőződtünk róla, hogy csak elvétve lép egy-egy 
vevő ily napon ez üzletekbe, és hallottuk az üzlettu-
lajdonosok sopánkodásait az üzletpangás miatt e napon. 

— Hát miért nem csukja be vasárnap a boltot, ha 
nem érdemes nyitva tartani — válaszolám egyiküknek. 

— En nem kezdhetek ki vele, mindjárt azt mon-
danák, hogy fizetésképtelen lettem ; mentegeté magát a 
kereskedő; — de ha a legnagyobb üzletek valamelyike 
szokásba hozza, én első leszek, aki követem; és — tevé 
hozzá — többet nyerek vele és legalább egy napom 
lesz hetenkint, midőn családommal lehetek. 

E tényállás ékesszóló tanúság arra nézve, hogy a 
vasárnapi üzleti forgalom nincs a kereskedők érdekében, 
mert ilyenkor nincs is forgalom voltaképen. Es amint a 
nagyobb czégek most tudják a vásárló közönséget figyel-
meztetni, hogy vasárnap délután nem vásárolhat náluk 
— anélkül sem igen jönne — ép ugy köztudomásra 
hozhatnák, hogy vasár- s ünnepnap egyáltalán nem tart-
ják nyitva üzlethelyiségeiket, fölhiván a közönséget, 
vásároljon inkább hétköznap, mint más fővárosokban és 
külföldi államokban, — hozzátévén, hogy szombati na-
pon esti 11 óráig áll az üzlet nyitva azok számára, 
akik a héten át napközben nem érnek reá bevásárolni, 
ami élénkítené a forgalmat s inkább nagyvárosi jelleget 
kölcsönözne Budapestnek. 

Mindezeket voltaképen amaz okból hozzuk föl, 
hogy kimutassuk a vasár- s ünnepnap megtartásának 
lehetőségét és ugy a nagy közönség érzületével, mint a 
kereskedelem érdekével való egybehangzását, mihez hozzá 
kell tennünk még a külföld példáját, ahol nagyobb vá-
rosokban, nagyobb számú kereskedők, sokkal gazdagabb 
és nagyobb vásárló közönség daczára a vasár- s ünnepnap 
megtartása mindenki megelégedésével találkozik. Utalunk 
különösen Bécsre, hol a vasárnap kötelező megtartása 
néhány éve van csak hatályban és ma a roppant nagy 
számú zsidó kereskedők ellenére teljesen meghonosodott. 

Miért ne lehetne hasonlót várni Budapesten és ál-
talában Magyarországban ? 

Miért nem szerez érvényt Isten s a keresztény 
vallás idevonatkozó parancsának Magyarország kormánya, 

amely még évek előtt, az u j ipartörvény tárgyalása 
alkalmával, a parlamentben amaz Ígérettel vállalt ez 
irányban kötelezettséget, hogy a vasárnapi munkaszünet 
módját tanulmányának tárgyává teszi, minek alapján a 
képviselőház megbizta a tanulmányozással és ennek alap-
ján készítendő törvényjavaslat előterjesztésével. 

ígérete s kötelezettsége teljesítésével azonban mind-
eddig adós maradt. Vájjon oly nehéz-e ama tanulmány 
vagy oly csekély-e a keresztény érzület a kormány kö-
rében — ezt nem bíráljuk ; azt sem veszszük bonczkés 
alá, vájjon az elvállalt kötelezettséget megtart ja-e vagy 
ígérete csak kibúvó volt-e; — de azt teljes határozott-
sággal és a fönnebbi tényekre vonatkozó hivatkozással 
megállapíthatjuk, hogy semmi elfogadható tárgyilagos-
akadály sem forog fönn, sem a nagyközönség, sem az 
üzletvilág részéről, amely gátolná a vasár- s ünnepnapi 
munkaszünet kötelező megtartásáról szóló törvény alko-
tását s életbe léptetését. Frattr Laicus. 

Zágráb, aug. 3. Fölhívás a pápa jubileuma alkal-
mából. — A szent atya áldozárra szentelésének ötvene-
dik évfordulójára rendezendő hódolatnyilvánulás előké-
szítésére Zágrábban Horvát-Szlavonország számára köz-
ponti szervező bizottság alakult, mely a napokban 
bocsátotta ki horvát nyelven fölhívását, amely magyar 
fordításban következőleg szól : 

Horvátország katholikusai ! 
1837. év Silvester napján gr. Pecci Vincze Joákim 

Rómában a Kosztka sz. Szaniszlóról nevezett templomban 
áldozó pappá szenteltetett herczeg Odescalchi bibornok 
által. Eme pap, kit XII. Gergely s IX. Pius pápák egy-
másután a legfontosabb egyházi feladatokkal megbíztak, 
1878. évi február 20-dika óta XIII . Leo néven sz. Péter 
székén ül s folyó évi deczember hó 31-én ünnepli ötven-
éves áldozópapi jubileumát. 

Az egész katholikus világ készületeket tesz ez 
ötvenéves jubileum legméltóbb mgülésére, amidőn ez 
alkalomra legfőbb pásztora s Krisztus helytartója körül 
csoportosul szellemileg amaz oltárnál, amelyen ő az 
összes keresztény nemzetekért a mennyei Atyának be 
fogja mutatni az áldozatot, melyet ötven év előtt első 
ízben bemutatott volt, — és amidőn imáit az övéivel 
egyesíti avégből, hogy „ama forrásból semmi ködtől nem 
zavarva az egész világra kiáradjon a hit békéje és a 
katholikus közösség." *) 

És valóban a kath. világnak elég oka van arra 
előkészületeket tenni ! 

Századunk, mely az emberiség végleges feladata 
felőli kérdésekben nem ért egyet, amely társadalmi vi-
szonyai tekintetében alapjában meg van ingatva, a 
mindnyájak által mindnyája ellen folytatott harczban el 
van fáradva, önkéntelenül érzi az annyi fölvilágosult 
szellem fejtegetései által kifejezésre jutot t szükségességet, 
hogy visszatérjen a keresztény hagyományokhoz, amelyek-
nek a mult századok összes nagy vívmányait köszönheti, 
és hogy egyenetlenségében annál szorosabban csatla-
lakozzék a keresztény közösség központjához. 

') Zozim pápa leveléből. 
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Ez érzelmet növeli az egyházat szerencsésen kor-
mányzó legfőbb vezér, XIII. Leo, nemcsak állásánál fogva, 
mint „az összes egyházak feje s minden keresztények-
nek atyja s tanítója,14 hanem személyes tulajdonságai s 
erényei által is. Nincs seb az emberi társadalom testén, 
melyet ő föl nem fedett és számára üdvös orvosságot 
elő nem irt volna. A Gangesztől az Oczeáuig nincs se 
ország, se nép, melyre figyelmét nem fordította volna, 
itt az egyházi hatalmat rendezvén, ott a megzavart ren-
det helyreállitván. Az egyház legfőbb jogainak védel-
mében tántoríthatatlan, a kor jogosult követelményei 
iránt előzékeny, a hatalmak tanácsában már régóta nem 
észlelt tekintélyt szerzett magának. Magasztosan fölvilágosult 
szelleme megnyitja a tudományok számára a Vatikán dus 
kincses bányáit, rámutat a keresztény bölcselet igaz 
jorrására, bátorít az emberi tudás s művészet minden 
ágának mivelésére. Röviden, XIII. Leo pápa mindenre 
kiterjedő áldásos működése által Isten kiválasztottjának 
mutatja magát, mint századunk számára fentartott kül-
döttje a Gondviselésnek. Ha mi, Horvátország katho-
likusai, szent Péter székével fennálló évezredes össze-
köttetésünknél fogva részesülünk amaz áldásban, mely 
onnan XIII. Leo alatt az egész knresztény közösségre 
kiárad, ez által külön hálára s odaadásra köteleztetünk 
megszentelt személye iránt amaz atyai szeretete s szor-
goskodása miatt, melylyel 1880. évi szeptember hó 3()-án 
kelt, „Grande munus" kezdetű, magasztos körirata szá-
munkra és testvéreink javára át van hatva. 

Ennélfogva nem jogosult-e, hogy mi, Horvátország 
katholikusai csatlakozzunk a többi katholikus világhoz, 
gyermeki hódolatunkat tanusitandók XIII. Leo pápa iránt 
jubileuma alkalmából ? 

E czélra a tartomány fővárosában a bibornok-érsek 
fölhívása folytán é3 a horvát-szlavon püspöki kar jóvá-
hagyásával központi bizottság alakult ama föladattal, 
hogy előkészítse s vezesse Horvát-Szlavonország katholi-
kusait a jubileum alkalmából. Az általánosan elfogadott 
programm a következő három pontból ál l : hogy meg-
felelő összeg gyűjtessék mise-alapitványra, mely Hor-
vát-Szlavonország katholikusainak nevében szeretetüknek 
s odaadásuknak külön adományaként a szent atyának fog 
fölajánltatni, — hogy zarándoklat szerveztessék Rómába 
s végül, hogy Horvátország részt vegyen a vatikáni ki-
állításban. 

Ami illeti az első pontot, püspökeink egyházme-
gyei bizottságokat alakítottak s a gyűjtés módját meg-
határozták a mise-alapitvány számára. Ezzel azonban 
ninc3 kizárva annak lehetősége, hogy azok, kiknek ez 
könnyebben esik, a zágrábi bizottságnak a pénztáros ke-
zeihez az érseki irodába küldjék adományukat. Alakuljanak 
e czélra a városokban gyűjtő bizottságok, tagjaiknak ne-
veit hozzák tudomására az itteni végrehajtó bizottságnak 
és küldjék be annak idején gyűjtéseiket ide. A római 
zarándoklatra vonatkozó közelebbi körülmények, tekintet-
tel az időre s viszonyokra, annak idején köztudomásra 
fognak hozatni. Ez idő szerint a végrehajtó bizottság sze-
retné, ha azok, kik a horvát-szlavon zarándoklatban részt 
venni óhajtanak, ezt minél előbb bejelentenék. 

Ami illeti a vatikáni kiállítást, nem lesz talán jo-

gosulatlan a remény, hogy egyes tehetős horvát iparosok 
a szent atya iránti ragaszkodásból e versenykiállitásban 
részt vegyenek. A kiállítók legkésőbb októberig jelent-
kezzenek a végrehajtó bizottságnál ; a többi később fog 
köztudomásra hozatni. 

Miként fog majd az ünnep a fővárosban megületni, 
ez kellő időben közhirré fog tétetni; a főváros példáját 
az egész ország fogja követni. 

Horvátország katholikusai ! Ez egyszerű módon az 
egész világgal versenyezhetünk szeretetünk s odaadásunk 
tanúsításában XIII. Leo pápa iránt áldozópapi jubile-
uma alkalmából. Igaz ugyan, hogy versenyző buzgal-
munk hátramaradhat más nagy s gazdag nemzetek fénye 
mögött, de mi nem maradunk hátra a fődologban, a 
lelkesedésben a jubilansnak fenséges személye iránt, 
ama szeretet tanúsításában szent Péter utódja iránt, amelyet 
atyáinktól örököltünk s melyet utódainkra fogunk át-
ruházni. 

Munkálkodjunk teljes erőnkből, hogy e lelkesedés, 
e szeretet külsőleg is méltó nyilvánulásra jusson ! (Követ-
keznek az aláírások). 

IRODALOM. 
= Lacordaire végrendelete . Francria eredetiből 

fordította dr Robitsek Ferencz. Budapesten, 1887. 104 J. 
Ára 60 kr. 

Az oly elegáns franczia katholikus irodalom egy 
gyöngyét, egy remekét ültette át Robitsek Ferencz ur a 
fent czimzett műben. Lacordaire, e rendkívüli férfiú, ki a 
szerzetes rendi ruhát a nagy forradalom orgiái által 
elistentelenitett franczia társadalomban felemelte egész 
a törvényhozó testületbe s kinek szónoklatai, szokatlanul 
merész és fenséges hangjukkal messze Francziaország 
határain tul, az egész keresztény világban csodaszerü 
varázst szereztek a mult század philosophusai által kigú-
nyolt s eltemetetteknek hitt keresztény eszméknek, — 
e müvében maga festi magát, szellemét, tevékenységét, 
alkotásait. E mű egy genialis ecsetvonásokkal festett 
korrajz — Lacordaire életének keretében. Élvezetes, 
tanulságos, lelkesítő olvasmány. A fordító urnák sikerült 
magyarításához szívesen gratulálunk. 

I s k o l a i é r t e s í t ő k . 
— A nagyszombati érs. fögymnasium Ertesitöje 

az 1886/7. tanév végén. Közli Graefftl János igazgató. 
Nagyszombat, 1887. — Tartalmából kiemeljük a követ-
kezőket: A könyvtár czimjegyzéke folytattatik (IX. köz-
lemény. Az első kötet lapszáma 995.) Az energiáról 
értekezik Ábel János tanár. A tanárok száma : 17 eszterg. 
m. áldozópap és 1 világi. A tanuló ifjúság száma: az 
év végén 411, ezek között róm, kath. 316, gör. e. 1., 
ág. hi tf . 18, helv. hitv. 1, mózeshitü 75. Érettségit tett 
35 ; ezek közöl jelesen érettnek 2, jól 4, egyszerűen 
25 találtatott. 

= ÉrtesitŐ a pannonhalmi sz. Benedek-rend esz-
tergomi föyymnásiumáról az 1886/7. tanév végén. Közzé-
teszi : Villányi Szaniszló, igazgató. Esztergom, 1887. 
Tartalmából kiemeljük a következőket : Simor ünnepé-
lye; Majer ünnepélye. A tanári személyzetet 15 pannon-
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halmi szent-benedek-rendi áldozár és 1 világi kepezik. 
A tanulók száma az év végén : 304 ; ezek között római 
kath. 2 5 3 ; gör. keleti 2 ; evang. református 3 ; ev. ágos-
tai 3 ; mózes-vallásu 43. Érettségit tett 38 ; ezek közöl 
jelesen érettnek nyilváníttatott 2 ; jól 13; egyszerűen 
20 ; visszavettetett két hóra 3. 

— A trsztenai kir. kath. gymnasium XV111. évi 
Értesítője az 1886/7. tanévről. Közli Csáka Károly, id. 
igazgató. Budapest, Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. 
1887. — Tartalmából fölemiitjük az vArvamegye gazdasági 
és közművelődési viszonyai" czimü jeles értekezést, Csáka 
Károly id. igazgatótól. A tanárok száma : 8, kik közöl 
2 egyházi, 6 pedig világi. A tanulók száma az előkészí-
tőben és a I—IV. osztályban együtt véve az év végén: 
108; kik közöl róm. kath. volt 86; ágostai vall. 1 ; mó-
zes-hitü 21. 

= A pannonhalmi szent Benedek-rend soproni kath. 
fögymnasiumának Értesítője az 1886/7. iskola évről. 
Sopron. 1887. Tartalmából k iemel jük: „ A vallásos és 
tudományos világnézlet összhangzásau czimü bevezető ér-
tekezést Luncz Alajostól. A tanári személyzet állott 16 
pannonhalmi szent-benedek-rendi tagból és 1 világiból. 
A tanulók száma az év végén 372, kik közöl vallásra 
nézve volt róm. kath. 356 ; gör. keleti 1 ; ágostai hitv. 
4, mózes-hitü 11. Érettségire jelentkeztek 33, kik közül 
20 egyszerűen, 5 jól és 2 jelesen állották ki az érettségit. 

— A zircz- cisz'erezi rend pécsi fögymnaziumának 
je lentése 1887-ről. Pécsett. 18Ö7. Tartalmából kiemeljük : 
A.) Értekezés: Az erkölcsi nevelés alapja a szeretet. 
( . . . r . . . r.) A tanári testület állott : 9 r. áldozár-
ból ; 2 ciszt. r. növendékből, 5 világiból és 4 felekezeti 
hitoktatóból. A tanulók évvégi száma: 413; vallásra 
nézve: 364 róm. kath . ; 4. gör. keleti ; 7 helv. vallású; 
10 ágostai vallású ; 28 mózeshitü. Érettségit te t t 50 ; kik 
közül jelesen 8 ; jól 12; egyszerünn 21 tették azt le ; 
5 szeptemberre visszavettetett; 3 egy évre; egy pedig 
önként visszalépett. 

— A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló ko-
lozsvári róm. kath. fögymnasium 1886/7. tanévi Érte-
sítője. Közli : Dr Vajda Gyula igazgató. Kolozsvárt. 
1887. Tartalmából ki emelendőnek tartjuk : az I. alatti 
értekezést e czim ala t t : A kuruezvilág költészete. I. R. 
Rákóczy előtti korszak. Kis Sándor-tóL — A tanári kar 
áll egy igazgató tanár — és 13 rendes tanárból, kik 2 vi-
lágit kivéve, kegyes-tanitórendi áldozárok. A rendkívüli 
tantárgyakat hárman adták elő. A tanulók összes száma 
az év végén: 356. Érettnek nyilváníttatott a 47 jelent-
kező közül: 3 8 ; és pedig 34 egyszerűen, 4 pedig jelesen. 
— Kár a tanulók általános áttekintésénél a végleges ösz-
szegesitéseket kihagyni. 

VEGYESEK. 
*** Beküldetett a „L'Exposition Vaticane Illustrée" 

1- és 2. füzete. Az 1. füzet kiállítása a typographia 
remeke. Legeiül van a szent atya mellképe. Következik 

a lap programmja. Sz. Péter vatikáni bazilikájának és 
a vatikáni pápai palotának leírása, s utána fényes réz-
metszete. A 2. füzet élén Schiaffino bibornok arczképe 
látható. Ebben a füzetben van az olasz jubileumi bi-
zottság által felajánlandó gothikus oltár rajza és szent-
séges atyánk jubileumi miséjének órája az egész világ 
számára feltüntetve. 

— Nagy - Már ia-Czellbe bucsujárást rendeznek a 
budapesti IV. ker. szent ferencziek templomából Bán 
Sándor zárdafőnök és Rôder Florent mint a bucsujárat 
vezetője. Uti költség oda és vissza Budapestre II. o. 
14 frt 50 kr, III. o. 10 f r t 30 kr. A menet f. é. szep-
tember 5-én reggel 5 órakor szentmisével veszi kezdetét. 
Vissza szept. 12-én - érkezik. E bucsujáratban részt ve-
hetnek német, magyar és tót ajkú hivek. A beiratás és 
menetjegy kiváltása a budapest-belvárosi szent ferencziek 
sekrestyéjében eszközölhető aug. 3-tól szept. 3-áig. 

— Nápolyban és Velenczében a municzipális válasz-
tásoknál a hithű katholikusok győztek. E helyhatósági 
győzelmek biztos előjelei a katholiczizmus politikai győ-
zelmének Olaszországban — a pápaság elvei s törek-
vései szellemében. XIII. Leo pápa megérett ügynek 
ismerte fel a pápai souverainitás visszaállításának kö-
vetelését, és az olasz municzipális választások igazat ad-
nak neki. Az olasz katholikusok igaz, hogy olaszok, de 
katholikusok is akarnak maradni. Nyugodtan várjuk az 
események fejlődését. Umberto és az ő ministerei el-
odázhatják a megoldást, de megakadályozni azt nem 
fogják. 

— Németországban, a mint az előre látható volt, 
nem halt ki a kulturharezos szellem. A paderborni püspök 
ama rendelete, hogy lelkészek, kik állami patronatus 
alatt álló plébániára óhajtanak pályázni, ebbeli szándé-
kukat előbb a püspöki általános helynöknél jelentsék 
be, — nagy izgatottságot keltett a „liberális" táborban. 
A „Köln. Ztg.," mely tudvalevőleg arról hires, hogy a 
különféle ministeriumok olykor-olykor szócsőül hasz-
nálják, erős támadást intézett a kath. egyház ellen s in-
gerli a porosz államot, hogy „jogát" erélyesen védje. 

— Hogyan gondoskodnak Amerikában az iskolakö-
teles gyermekek iskolába járásáról ? A Bostonban meg-
jelenő „Journal of Education" czimü tanügyi lapban 
irják, hogy Észak-Amerikában mily nagy szigorral 
őrködnek a fölött, miszerint az iskolaköteles gyermekek 
mind iskolába járjanak és ok nélkül még egyes órákat 
se mulaszszanak el. A gyermekek, kik iskolába nem 
járnak, törvényileg csavargóknak tekintetnek, és azok a 
tisztviselők, kikre a csavargók felügyelete van bizva, 
tartoznak az iskolalátogatásra is felügyelni. Egyes váro-
sokban alkalmazásban van amaz eljárás is, hogy reggel 
félórával a tanítás megkezdése után a kapitányi hivatal 
egyik tisztviselője megjelenik a legközelebbi iskolában 
és ott telefon utján tudomást szerez arról, kik nincsenek 
jelen az iskolában és hol laknak az illetők szülei. A 
hiányzók lisztájával bejárják az egyes szülőket és sze-
mélyes meggyőződést szereznek a gyermekek elmaradásá-
nak okáról. Ha nem volt arra elegendő ok, rögtön bün-
tetést szabnak ki a szülőre, esetleg pedig karhatalommal 
kényszeritik a gyermekeket az iskolába járásra. Mint a 
nevezett lap megjegyzi, nagyon ritka esetben van erő-
szakra szükség. Lám ! a praktikus yankeek túlteszik 
magukat az európai nyavalyás humanismuson, mely ma-
holnap már a legyek, a bolhák s más e genre-be tar-
tozó állatocskák részére is védegyleteket fog alapítani. 

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

Budapest , 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utc'za 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer: 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s postá-
küldéssel 5 frt. 

Szerke*ztn lakása .'Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
RATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, augusztus 13. 13, II. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmél: és Tanulmányok : A pesti főtemplom tör ténete a török távozása után 1686—1702. — A művészet és az 
erkölcsiség. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Szentséges a tyánk levele Rampolla Marián bibornok-államtitkárhoz. — B é c s : 
Az osztrák katholikus iskola-egyesület. — Kath, Egyleti Élet : 1886. évi számadás a magyarországi lat . és gör. szert. róm. kath. 

tani tók segélyalapja vagyonáról. — Irodalom: Az egyházi vagy praedialis nemesek és bi r tokuk. — Vegyesek. 

A pesti főtemplom története a török távozása után 
1686—1702. 

Midőn 1686-ban junius hó derekán a ke-
resztények két nagy serege Buda és Pestnek 
visszavívására közeiedék, a törökök Pestet el-
hagyták és a hajóhidat elbontották.x) Pest, mi-
dőn junius 17- ikéna keresztény sereg belevonult, 
majdnem üres volt. Bajor Miksa 300 dragonyost 
rendelt bele őrségül. Buda bevétele után azonban 
mindkét városban élénken szaporodott a telepedők 
száma. A Budán 1688-ban megtelepedettek név-
sorát birjuk. *) Szerinte a megtelepedettek majd-
nem mind németek. A magyarok számban egyen-
lők az olasz és más külföldiekkel. Feltűnő sok 
az iparos, de sok egyházi testület is szerzett és 
épitet t magának nemcsak rendházat, hanem ma-
gántulajdont képező épületet is. A pesti első 
lakosságnak összeirását mindeddig nem találtam. 
Azonban meg van a pesti polgárok anyakönyve 
(Burger-Matrikel),3) a melyben mindazok be van-
nak jegyezve, akik Pesten 1687. óta a polgárok 
közé felvétettek és e jogot megszerezték.4) Meg-
van továbbá 1687-től fogva a plébániának mind-
három anyakönyve. A kereszteltek, házasultak 
és halottaké. Eme kétrendbeli feljegyzések Pest 
lakosságáról a legbecsesebb adatokat nyújt ják. 

Károlyi Árpád. Buda és Pest vissza vivása. 230. 
2) Podhradczky. Uj magyar Museum Y. foly. I. 

k. 573. 
s) Akik Budán lettek polgárokká, azok nevei 1692-

től fogva a „Bürger-RolP-ban vannak bejegyezve. Mind-
két kéziratu könyv a fővárosi levéltárban. 

4) A pesti polgárok betűrendes névlajstromát 1687-
től 1833-ig kiadta Patachich József : „die Bürger Pesth 's 
in der Vorzeit und Gegenwart." 

Fel tüntet ik a lakosság szaporodását, születés és 
uj polgárok felvétele által. De fel tüntet ik a la-
kosság veszteségét is halálozás által, ami olykor 
ragály és hadjára tok következtében nagymérvű 
volt. Tanúskodnak az ipar sőt a művészetek ke-
zelőinek koronkénti számáról. Kimutat ják a la-
kók nemzetiségét, mely valóban, a szó teljes 
értelmében polyglottnak mondható. Voltak i t t 
magyarok, németek, minden nemzetbeli szlávok, 
olaszok, spanyolok, stb A plebániabeli koron-
kénti lelkészek neveit is felemlitve találjuk ben-
nök. Eme adatok között mindenesetre legérde-
kesebb a lakosság számának örvendetes gyors 
növekedése. 

Ezzel arányban állt a katholikus hitélet fej-
lődése is, a lelkipásztorkodás terének gyors ter-
jeszkedésével. A hitélet központjai természetesen 
a pesti templomok, a lelkipásztorkodás gyakorlói 
pedig a lelkészek és ezek buzgó segédtársai a 
szerzetesek valának. Mindkét tényezőről, mint 
egymástól el nem választhatóról együttesen ki-
vánok szólani. 

Mielőtt állandó lelkészről, plébánosról gon-
doskodni lehetet t volna, már is ideiglenes lel-
készeknek kellett az Ur szőleje e talaján, Pest 
első telepedői között működni, s ezek ismét csak 
a ferenczrendü páterek voltak és pedig az ÍJd-
vözitőről nevezett ta r tomány tagja i : a már név-
leg is "felemli tet t Lippay László és Kisvárday 
Simon. Mindketten még ifjú áldozárok voltak 
ekkor. Együt t theologuskodtak 1680-ban Kassán, 
1681-ben Körmöczön. Lippay 1686-ban Sümeghen 

*) Nagy fáradsággal egybeállította Römer Flóris 
tudósunk a pesti főtemplom anyakönyveiből a különféle 
nemzetbeliek névlajstromát. Régi Pest 207—218. 
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volt mint gyóntató alkalmazva Kisvárday pedig 
Szegeden működött mint magyar hitszónok és 
gyóntató. Ugyanazon év szeptember 14-ikén 
mindkettőt Pesten találjuk, a hová bizonyára a 
keresztény sereg ottani működése kedveért jöhet-
tek s csak rövid ideig maradtak, mert Kisvár-
day már 1687-ben Galgóczon kapott alkalmazást 
hitszónoki minőségben, Lippaynak azonban to-
vábbi nyomát nem találtam. A salvatorianus tarto-
mánynak fiai a két előőrsöt csakhamar nagyobb 
számmal követték, mert 1687-ben a május hó 
5-ikén tar tot t káptalani rendelet következtében 
Pestre a következő rendtagok küldettek : Enge-
rieder Bálint, a residentia főnöke, szónok. 
Hajdú Incze magyar szónok és gyóntató. —Wal ter 
Patrícius laicus. Ezek azonban csak egy évig ma-
radtak, mert az 1688. év február elsején ta r to t t 
káptalan végzése következtében felváltották őket : 
Feistenberger Raphael residens és szónok. — 
Bogárdv Leo magyar szónok és gyóntató. — 
Gastl Ambrus német szónok. — Hamerlik Ágos-
ton gazda és gyóntató és két laicus, névleg: 
Walter Patricius és Farkas A n t a l . K i k követ-
ték ezeket egész 1690-ig, feljegyezve nem talál-
tam. Csupán az van felemlítve valamely tanú-
vallomásban,2) miszerint pater Leo (Bogárdy) 
körülbelől két évig administrálta a plébániát és 
utóbb Kassán halt meg. Előtte, mondják tanuk, 
Makay György volt plébános. Tehát a világi lel-
készkedő papság egyidejűleg a szerzetesekkel 
szintén szervezkedett. 

Makayról azt mondja egyik hivatalutóda, 
Wellenton plébános, az esztergomi érsekhez be-
küldött relatiójában,3) miszerint 1686-ban, köz-
vetlen Buda visszavétele után kapta a pesti plé-
bániát, melybe az esztergomi érsek által appro-
báltatott. investiáltatott és installáltatott. Ho-
lott vannak feljegyzések, melyek szerint őt a 
váczi püspök Balogh Miklós investiálta a pesti 
plébániába.4) Makay a plébániát két éven át 

*) A gyöngyösi zárda levéltárában őrzött Hosszu-
mezei Dömötör-féle krónikához csatolt névtárból. 

2) 1730-ban febr. 30-adikán Pesten a városházán 
felvett tanuvallomási jegyzőkönyv az esztergomi érseki 
levéltárban. 

a) Extractus ex libro Baptisatorum, Copulatorum 
et Mortuorum Ecclesiae Pest B. V. Mariae in Coel. 
Ass. dedicatae, u. o. 

4) Ily feljegyzést talált Rómer Flóris a m. k. kúria 
okmányaiban, melyet „Régi Pest" czimíi müvében (30 1.) 
közöl. A kúriai okmány szerint: Balogh Miklós váczi 
püspök tűzte ki P. Makay Györgyöt első pesti plébá-
nossá. Egy második ily feljegyzést Hanulik József a 
váczi káptalan világi jegyzője akadt, melyet ő szives volt 

administrálta. A két évi administratió a kezdet 
nehézségeinek leküzdésével telt el. A templom-
ban, mely a török idők alatt is a róm. katholi-
kusok egyháza volt, tovább folytat tatott az isteni 
szolgálat. 

Balogh püspök tevékeny férfiú volt. még 
mint csanádi püspök 1684-ben Budavára ostro-
mában résztvett*) A következő évben ápril 16-ikán 
kineveztetvén váczi p ü s p ö k k é , a testvérvárosok 
iránt azonnal visszavételük után nagy gonddal 
viseltetett. 0 volt az első, a ki i t t a bérmálás 
szentségét 1688-ban husvétünnepén kiosztotta, a 
mi a török bejövetele óta e tájékon soha sem 
történt, azért nagy örömmel fogadtatott. A Budán 
bérmáltak között négy gróf és temérdek katona, 
sőt számos magasabb rangú tiszt is val a Ba-
logh példáját utóda Dvornikovics Mihály váczi 
püspök szintén követte és Pesten 1693. julius 
22-ikén, mint Mária Magdolna napján a bérmá-
lás szentségét kiosztotta. Az anyakönyv 90 férfi, 
149 nő, összesen 239 bérmáltnak nevét örökitette 
meg. 1694-ben aug. 6-ikán szintén volt bérmá-
lás, melyet minden valószinüség szerint szintén 
Dvornikovics váczi püspök telj esitett. 

Makayt, ki plébániáján elhalálozott, a tanúval-
lomás szerint P. Leo követte, ki két évig működött 
mint administrator. Nézetem szerint P. Leo csak 
igen rövid ideig administrálhatott, mert 1688 — 
90-ig számos adat bizonyitja Nagy János eszter-
gomi kanonoknak működését a pesti plébánián. 
Nagy a somorjai plébániáról lépett elő az esz-
tergomi káptalanba és egyszersmind a pesti plé-
bániára, melyen két évig működött. Pestről Esz-
tergomba távozott, hogy ott a káptalan jószágainak 
kormányzatát átvegye, a hol 1699-ben életét 
befejezte.4) Apczi István agg iskolamester, ki a 
visszafoglalás után az első évben, (tehát 1687-
ben) jö t t Pestre, mint vallatott tanú azt be-
szélte el Nagy kanonoknak plebánoskodása ide-
jéről, miszerint akkor gróf Széchenyi György 
esztergomi érsek csajkán („in navi vulgo csajka") 

velem közölni mint következik: „1686. 2. Sept. ipsam 
Budám a Turcis 145 annis possessam, armis tamen 
Leopoldi I. in conspectu totius exercitus Othomanici 
libertati assertam, etc. dedi primam investituram Rndo 
Patri Georgio Makay (Pestini nempe) Nicolaus VII. Ba-
logh de Galantha Eppus Vaciensis." 

Budavára alatt szept. 24-ikén kelt, s az eszter-
gomi káptalanhoz Nagyszombatba intézett levele ki volt 
állitva a tört. kiállításon 483. ŝz. 

2) Benignae Resolutiones ad a. 1685. 
3) Annua Hist. Collegii Bud. S. J . 
4) Memoria Basilicae Strigonieiisis 161. 
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Pestre érkezett és a plébánia házban hált meg. 
Maga a tanú nyitotta ki számára a templom 
ajtaját , hogy abban ájtatoskodhassék és azt meg-
szemlélje. Lakatos István puskacsináló, további 
tanú, pedig kibővitvén Apczi vallomását, hozzá-
tette, miszerint Széchenyi primás 1000 (ezer) 
akó bort adott a templom restaurálására. E bor 
dézsmabor volt, melyet Esztergomból jöt t embe-
rek szedtek be az it teni szőlőkből. A Széchenyi-
től kapott bort nem tudták máshová tenni, mint 
a plébánia templom kápolnájának cellariumába. 

Széchényi György primás tehát a pesti fő-
templomnak második alapitója. Egyáltalán őt 
mondhatjuk Buda és Pest második IV. Bélájá-
nak. 0 alapitotta Budán az Akadémiát, fi- és 
papneveldét, valamint a Jézus-társaságiak colle-
giumát. Mindezek számára összesen 210,000 f tot 
érő három jószágát adta. Ugyancsak Budán ő 
alapitotta a kapuczinusok rendházát 20,000 írt-
tal. A budai bástyák javitására 30,000 frtot 
adott. Pesten katona-kórházat alapitott, amely 
számára éltében 157,000 frtot, végrendeletileg 
két nagy jószágot adott, a szervitáknak templom 
és zárda épitésére pedig 30,000 fr tot és végre a 
főtemplomnak adta az imént emiitett nagylelkű 
adományt, amely oly tőkét képviselt, hogy nyu-
godtan bele lehetett kezdeni a templom tata-
rozásába. Széchenyi grófnak Buda-Pest iránt 
gyakorolt rendkívüli jótékonyságát, a jezsuiták-
nak adott alapitó levélben ő maga indokolja, 
kifejtvén, miszerint anyja a török bejövetele előtt 
Buda lakosa volt, kinek onnan menekülnie kel 
lett. A gróf tehát Budát mintegy szülővárosának 
tekintette, amelynek ő édes örömest adta a fél-
milliót megközelítő összeget. 

A Széchenyitől kapott segélyezésből tör tént 
építkezés a templom tetejének készitése lehetett, 
mert van feljegyzés, mely azt mondja, hogy a 
templom 1688-ban fedelet kapott. Ugyané fel-
jegyzés a templom boltozatának készitését 1699-re 
teszi. Nem értem az eljárást, mely szerint előbb 
készült a tető, utóbb a boltiv. 

(Vége köv.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
!E>r. I=iszter lanarétől. 

(Folytatás), 

11. Láttuk, hogy különösen Schillernek érdeme az, 
hogy a nö a szépség ideáljává lőn fölmagasztalva; tehát 

*) A Rudnay primás által 1812-ben tar tot t canonica 
visitatióban. 

ugyancsak tőle halljuk most a levont következtetése-
ket is. 

Egyik tanulmányában kétféle szépséget külön-
böztet meg Schiller az emberen : egyik azon szépség, 
mely „az eszesség és a szabadság követelménye ;u a má-
sik az „architectonicus szépség," a mely alatt „a tagok-
nak szerencsés viszonya, egymásba olvadó körvonalak, 
kedves teint, finom bőr, szabad és hajlékony növés, kel-
lemesen csengő hang" stb. értendő ; minden „részben a 
szerencse, részben a természet ajándéka," melyhez annak, 
hogy az ember ember, vagyis erkölcsi lény, semmi köze. 
Már most e kettő közül melyik az a szépség, mely által 
az ember ideállá lesz ? — Mindenki azt hinné, hogy az, 
melyet Schiller az első helyen emiitett. Egy aesthetikus 
azonban, kinek a szépség tulajdonképen csak érzéki 
tehetség, — ennyire nem lehet következetlen önmagához ; 
s azért kijelenti Schiller: „ha tehát azt állítjuk, hogy 
az ember a természet egyéb alkotásait szépségével túl-
haladja, ez oly értelemben veendő, hogy ő, eltekintve 
attól, hogy ember (t. i. erkölcsi lény, tisztán a maga 
megjelenésében (mint természeti lény,) birja ezen fölényt 
a többiek f ö l ö t t / vagyis a mennyiben „architectonice" 
szép, lévén ezen szépség tisztán a természet ajándéka. 
S azért, hogy valami kétség ne támadjon, hozzá teszi : 
„mikor az ember a szépség pálmájáért küzd, erkölcsi 
hivatásának méltóságát nem vetheti latba, értelmének 
kiváltságát nem érvényesítheti," — miért ? — mert itt 
az ember nem más mint egy térben levő dolog, nem más, 
mint tünemény a tünemények között," más szóval: mi-
kor szépségről van szó, az ember csak mint érzéki lény, 
egy látható dolog, jöhet tekintetbe. S ha még ez nem 
volna elég Schiller nézetének tökéletes átértésére, akkor 
álljon itt még a következő : „ha valamely szép emberi 
alkat alá a tigrisnek vad ösztönét lehetne rejteni, a nél-
kül, hogy az alkat változzék, — a szemek ítélete ak-
hor is ugyanaz volna, és ezt a tigrist a Teremtő legszebb 
alkotásának tartanok." S evvel teljes összhangzásban a 
knydusi Venust „az emberi nem repraesentansának" mondja, 
valamint hogy a „Venus alakja az architectonicus szép-
ség ideálja." 

Ha mindezt egyszerűbb formákra vezetjük vissza, 
igy fog hangzani : a) az ember a szépség ideálja, levén 
az emberi test minden egyéb testek közt a legszebb ; 

b) mivel a nő fölülhaladja még a férfit is, azért a 
szépség ideálja a női test. 

c) ezen szépségnél az, ami az emberi lélekben la-
kik (ész, akarat (stb.), tekintetbe egyáltalán nem jön. 

Ha most ezt a képző-müvészetekre akar juk alkal-
kalmazni, melyek minden esetre leginkább az ideális 
szépséget akarják megjeleníteni, a következő határoz-
mányokra jutunk : 

a) a képző-müvészetek legfőbb föladata az emberi, 
de különösen a női testet ábrázolni ; 

b) miután a test szépsége meztelenül tűnik ki leg-
inkább, azért a képzőművészetek legfőbb föladata az 
emberi testet meztelenül ábrázolni; 

c) s e mellet szépészeti szempontból egészen te- ' 

l) „Über Anmuth und Würde.u 
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kinteten kívül hagyandó, váljon az ily módon ábrázolt 
ember fejez-e ki eszmét, erkölcsi méltóságot, charactert 
vagy sem ? 

Ki mondhatná, hogy ebben nincs consequentia ? — 
s csodálkoznunk kellene, ha a kifejtett eszmékben rejlő, 
s a képző-müvészeteket érdeklő ezen következményeket 
a sensualis aesthetika meg nem vonta volna ; a mint 
csakugyan megvonta. 

12. Hogy az emberi test ábrázolata a képző-müvé-
szetek legfőbb föladata, az épen egyik sarkalatos tétele 
a sensualismusnak ; s annak nem csak a posteriori (t. i. 
a régi műremekekből,)x) hanem a priori történt bebi-
zonyítására Lessing „Laocoon" jában vállalkozott is. 
Minő eredménynyel, — megvilágítottuk annak idején.2) 
Tulajdonképen Schiller épen ezen Lessing-féle elvet fej-
tette ki tovább; mert mig Lessing elég nagy szellem 
volt arra, hogy az emberi testet az eszes lélek kifejezé-
sének tartsa, s az emberi testnek ezen értelemben vett 
ábrázolásáról beszél, addig Schiller, — bár, tekintetve 
saját álláspontját, következetesen — oda alacsonyította 
a tételt : ha már egyszer a képzőművészeteknek az em-
beri test kell, akkor az vájjon okos szellemet, vagy a 
tigris vad ösztöneit fejezi-e az ki, — teljesen közönyös 
dolog. — Egyébként hiszem, hogy ha Lessing a görög 
szobrászatot ugy ismeri, mint azt jelenleg ismerjük, 3) és 
ha korának szelleme a keresztény művészet iránt való 
minden fogékonyságot belőle ki nem irtja ugy genieje 
ezen tévedéstől ment maradt volna. Erveinek egyike 
arra enged következtetni, hogy ő hz emberi test szép-
ségének hangsúlyozásával inkább azon u. n. rhyparo-
graphia ellen akart föllépni, melyet a XVII. és XVIII. 
sz.-ban a németalföldiek oly sajnálatos bravourral mű-
veltek : s Lessing alapgondolata talán az : ha már egy-
szer az eszme kiveszett a művészetből ; ha már egyszer 
a fölkapott genre a mindennapi életből meriti tárgyait, 
legalább ne a korcsmák, borbélyműhelyek, bordélyházak 
ocsmány alakjait keresse ki a művész ; ne abba helyezze 
a virtuositást, hogy undort keltő alakokat tudjon minél 
hivebben ábrázolni, hanem az emberi alakon is mindig 
csak a szépet válaszsza tárgyául 4) Persze ez a „benigna 
interpretatio" valószínűségéből sokat veszít az által, hogy 
Lessing az érdekelt tételből („a képző-művészetek föl-
adata az emberi test ábrázolása") egy következtetést 
vont le, mely távolról sem irányul directe a rhyparo-
graphia ellen. Miféle következtetést? 

13. Előbb láttuk, hogy Schiller raisonnementja 
szükségképen odavezet, hogy az emberi test mezítelenül 
ábrázoltassák ; másrészt Schiller csak visszhangja Lessing-
nek : tehát Lessingnek az emberi test szépségének áb-
rázolását szükségképen mezítelenül kellett gondolnia ; 
mert csak igy lehet a műértő szemeknek ezt a szépséget 

') Mint azt Winke lmann tevé. 
2) „Festmény a törvényszék előt t" I I I . tétel. 
3) L. erre nézve a 4. fejez. 
4) Laokoon I I . 8. 1. köv. Ugyani t t fölhozza egy régi epigramma 

nyomán a jellemző különbséget a régi és az u jabb művészek közt : 
. k i akar téged festeni, mikor senki sincs, ki téged (rútságod 
miat t ) látni akarna1?" Az u jabbak pedig azt mondják : bármely 
ru t vagy is lefestlek : ha téged nem akarnak látni , nézzék a fest-
ményt és bámulják, mily hűen van ez a förtelem ábrázolva. 

egészen megközeliteniök. S valójában az V. részben 
Lessing egész nyíltan és határozottan ki is mondja erre 
nézve véleményét ; épen abban találja ugyanis a művész 
bölcseségét, hogy a szobrot (Laocoon-csoport) mezte-
lenül ábrázolta ; mert mennyit veszítenénk ha azt ru-
hával födte volna, a mely ruha „rabszolga kezek müve", 
s igy soha sem lehet oly szép, mint az organicus test, 
„az örök Bölcseségnek remeke." 

Ime tehát, a sensualismus nem talán a philosophiai 
igazságnak, vagy a technikának akarván némi kivételes 
engedményeket tenni, tar t ja i t t-ott helyesnek a meztelen 
ábrázolást, hanem elveinek consequentiájával ju t annak 
megkövetelésére, ugy "hogy ezen aesthetika ellen való 
vétség az, ha az emberi test „rabszolga kezek" müvével 
födötten ábrázoltatik; vagy legalább is, ceteris paribus, 
mindig tökéletesebb azon műremek, mely mezítelen, mint 
a mely ruházott emberi alakokat ábrázol. S ehhez csak 
még azt kell gondolnunk, hogy a „nő a javított kiadás," 
s akkor előáll a képző-művészetek legfőbb törvénye, a 
képző-művészetek legfőbb föladata: a női testet meztelen 
szépségében mutatni be remekein. Kell-e ennél tisztább 
megokolása az „ujabb, különösen franczia művészek" 
ama praxisának, melynél fogva „a meztelen test ábrá-
zolásában több szabadságot engednek meg magoknak" ? 
— hiszen itt teljes a szabadság ! sőt több, egyedüli kö-
telesség az, hogy mezítelenül ábrázoljanak ; mert külön-
ben mennyit veszítenénk müveik élvezeténél ! — S mind-
ehhez csak az az egy szükséges, hogy a szépség érzéki 
sajátság legyen. És ha nem az? . . . 

Ha nem lennne a dolog sajnálatra méltó, kényte-
lenek volnánk mosolyogni, hogy mily esetlen komolyság-
gal, mily heveskedő lelkesedéssel declamálják ujabb 
aesthetikusok Lessingnek ezen „legfőbb" elvét, mint a 
képző-művészetek egyedül üdvözítő tanát, uton útfélen. 
Lássunk egy pár példát. „A teljes testiségnek kell a plas-
tikában uralkodnia, s az alakot nem szabad a kifejezés-
nek föláldozni ; az alak szépsége a legfőbb, mit a szob-
rásznak vissza kell adnia ;" és éppen azért nem csak hogy 
mezitelenül kell a testet ábrázolnia, hanem még színe-
zéssel J) sem szabad eltakarnia a test szépségét *) — Az 
embernek legfőbb és megkülönböztető kiváltsága egy 
másik aesthetikus szerint épen abban áll, hogy mezi-
telenül jő a világra, mig a többi állatok testét valami 
idegen anyag födi : ez által lesz testének fölülete a 
szépség látható trónusává, és az ideálisnak hü vissza-
tükrözőjévé ;" ebből aztán következik: „a mezítelennek 
magas jelentősége és kiválósága a plastikában," és 
hogy ez a plastika „saját hatását lerombolná sőt lehe 
tetlenné tenné, ha alakjait sok ruhába burkolná." 3) 
Különös lenne ha Lemcke elmulasztotta volna ezt az 
életre való eszmét kellőképen „megnépszerüsiteni." I m e : 
„A plastika ábrázolja a legszebbet, — azon szépséget, 
mely az ideálhoz legközelebb áll. . . A szépség látása 
képes megrészegíteni az embert ; egy arcz, egy test elva-
rázsolhat. A szellemesség egészen háttérbe vonulhat azon, 

') A szobor-müvek színezésére nézve 1. Jungmann, Aest. 
383. 6. §. 

2) Ficker, Aesthetik. 185. 204.-208. 205. 206. §: 
3) Nüsslein, .Lehrbuch d. Kunstwissenschaft ." 213. 216. §. 
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és magának az alaknak szemlélete . . . azt a benyomást 
teszi ránk, a mi a symphoniához leginkább hasonlít. . . 
Meztelen testet kell látni annak, a ki szépet akar látni ; 
— minden más csak vásári munka. . . A művésznek nem 
szabad törődnie a közönséges illem-szabályokkal, hanem 
a testet ugy kell ábrázolnia, a mint az a maga természetes 
szépségében áll előttünk. Tehát a szobrász . . . meztelenül 
ábrázolja az embert, akár nő az, akar férfi." — „A legszebb 
a mit a plastika producálni képes, a dolog természete 
szerint nem más, mint a meztelen ;" és éppen azért „a 
meztelen ábrázolása fogja a plastika legfőbb föladatát 
képezni" . . . „és éppen igy áll a dolog a festészetre 
nézve is." *) 

(Folyta t juk. ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , aug. 11. Szentséges atyánk levele Ram-

polla Marián bibornok-államtitkárhoz. — A szentszék 
napról-napra növekvő tekintélyének és hata lmának egyik 
tagadhata t lan jele, hogy szt. Péter székéről e lhangzott 
minden jelentősebb szó az összes vi lágsaj tóban élénk és 
beható megbeszélés t á rgyává té tet ik . Kit kicsinynek ta r -
tanak, azt ignorál ják . A nagynak, a hatalmasnak szavára 
hallgatnak és mentől nagyobb és hata lmasabb valaki, 
annál nagyobb figyelemben részesitik szavait, tet tei t és 
elhatározásait . 

Szentséges atyánk majdnem tizéves pápasága alat t 
ugyan több nagyfontosságú pápai irat képezte az egész 
világon a discussio tá rgyát , de élénkebb mozgalmat, be-
hatóbb vitatást alig kei te t t még u jabb időben pápai szó-
zat, mint az, melyet levél a lakjában Rampol la M. bibor-
nok-ál lamti tkárhoz intézett szentséges a tyánk. Nincs 
Európában és talán az Oczeánon tul csak némileg is 
számbavehető lap, mely szentséges a tyánk levelével nem 
foglalkozott volna. Az egyszerű felemlitéssel be nem érte 
a legtöbb lap ; állást foglal tak vagy mellet te , vagy 
ellene ; helyeselték részben vagy egészben, gáncsolták, 
sőt néhány túlzó buzznn- lap gyalázatosan nyilatkozott 
róla. De végre beszéltek róla, ismételten és behatóan és 
ez is az idők jeleihez tar tozik . Jó ideig szentséges a tyánk 
levele dominálta a helyzetet, sőt azt t a r t juk , még több-
ször fognak reá visszatérni és azt hiszszük, hogy a jobb 
érzésű és részrehajlat lan szivekben hódítást te t t a szent-
séges atya nyilt fellépése. 

S nem is csodálkozunk ezen. Szentséges atyánk ün-
nepélyesen hangozta t ja kezdet óta követet t és annyi fé-
nyes ténynyel bebizonyított p rogrammjá t , mely abban 
áll, „hogy a fejedelmek és népek legjobb bará t ja és 
jótevője az egyház, és mi arra törekedtünk, hogy kiengesz-
tel jük őket vele, szorosabbra fűzve vagy újból megal-
kotva a barátságos viszonyt a szentszék és a nemzetek 
között és helyreállítva mindenütt a vallási békét." 

„Kiengesztelödés és a vallási béke helyreállítása." 
Van-e fenségesebb és magasztosabb programm, van-e 
kívánatosabb és örvendetesebb dolog ugy az egyház 
embereire, mint az állam férfiaira nézve : van-e mit édes 
mindnyájunk — ha más és más okból is — bensőbben 

i) Lemcke. „Popul. Aeatli." S9B. 6. lp. 

óhaj tha tnánk, mint hogy annyi ba j és veszély közepett , 
melyek az emberiséget részint nyomják, részint fenye-
getik, a vi lág két nagy hata lma a polgári és egyházi 
között, megszűnjék a bizalmatlanság és helyreálljon a 
békesség és egyetértés ? S XIII . Leo pápa felséges a j -
kairól e szó nem üres frázis. Lá t ta és tapasztal ta a vi-
lág, lá t ja és tapasztal ja mindennap, hogy szentséges 
atyánk komolyan, őszintén akar ja , a mit mond, hogy azt 
áldozatok árán, önmegtagadással is meg akar ja valósítani, 
mit legbölcsebb belá tása szerint az egyházra épp ugy, 
mint az ál lamra szükségesnek és üdvösnek ismer. Es 
azért újból és ünnepélyesen ezt hangoztatva, kijelentve, 
„hogy állhatatosan megmaradunk ezen az utón", kell, 
hogy ezen pápai szózat ú jból gondolkodóba ejtse az oly 
ál lamférfiakat , kik talán ma is inkább szítják az egye-
netlenséget vallási téren és jobban óha j t j ák az ok-, czél-
és eredménynélküli harczot, mint a becsületes, őszinte 
és méltányos békét. Ha a vallási béke áldásai egy nem-
zet vagy ország fölött megszűntek : akkor tudja , lá t ja 
az egész világ, hogy hol a bűnös ; tud ja és lá t ja — 
mert ilyen urbi et orbi mondott szózat előtt el nem 
rejtőzhetik, — hogy a pápa kész mindenre a béke ér-
dekében, mi a j o g és igazságosság megsértése né lküL 
lehetséges. 

S h o g y hatásosabban meggyőzze a világot szán-
dékainak t isztaságáról és önzetlenségéről, újból reá utal 
szentséges atyánk korunk helyzetére, valamint ama sar-
kalatos igazságra, hogy „a megmentés nem fog megtör -

ténni az egyház nélkül, az ő üdvös befolyása nélkül." 
Vannak ugyan még sokan, kik ez utóbbi igaz-

ságról nincsenek meggyőződve, sőt minden tőlük ki-
telhetőt megtesznek arra nézve, hogy a tagadhatat lanul lé-
tező bajok orvoslását az egyház nélkül megkísértsék ; de 
mentől t ovább fogják önmagokat megfosztani az emberi 
elmékben és szivekben rejlő bajok orvoslásában amaz 
elsőrangú és legbefolyásosabb szellemi és erkölcsi erő-
nek közreműködésétől, mely az egyházban és a vallásban 
rejlik, annál biztosabban és borzasztóbban fognak csa-
latkozni számításaikban. Szellemi ba jokat külső eszkö-
zökkel gyógyítani nem lehet és az erkölcsi világrend 
abnormi tása i t más mint erkölcsi befolyással eltávolítani 
képtelenség. „Sem a törvények szigora — mondja bölcsen 
szentséges atyánk — sem a fegyveres hatalom nem lesz-
nek képesek a je lenkor veszélyeivel megküzdeni és még 
kevésbé ú j r a felépíteni a társadalmat természetes és ren-
dithetet len alapjaira." 

A bibornok-á l lamt i tkárhoz intézett igen kegyes és 
elismerő szavak u tán szentséges atyánk át tér az egyes 
európai á l lamok vallási helyzetének méltatására. Mon-
archiánkat első helyen említi szentséges atyánk. Atyai 
jó indulatának és kegyességének gyönyörű szavaival emlé-
kezik meg felséges urunkról és királyunkról, valamint 
államfér-fiaink bölcseségéről és ama reményének ad kife-
jezést, h o g y „lehetséges lesz Ausztria-Magyarországban 
előmozdítani a vallásos érdekeket, elhárítani u t jokból az 
akadályokat és teljes egyetértéssel egyengetni ama nehézsé-
geket, amelyek elő állhatnának. " 

Valóban legbensőbb örömmel tölt el szentséges 
atyánk ama kegyes kijelentése, „hogy a szentszék és a 
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monarchia között, a legjobb viszony van." A legille-
tékesebb helyről jött ezen kegyes nyilatkozat a leg-
teljesebb megnyugvást nyúj t ja és csak ama forró 
óhajnak enged még helyet, hogy szentséges atyánknak 
soha se legyen oka máskép nyilatkozni és az emiitett 
akadályok elháritásában valamint a nehézségek egyen-
getésében teljesüljenek mindenha ama remények, me-
lyeknek szentséges at}ánk oly kegyes kifejezést adott . 
Faxit Deus! (Folyt.) ? 

Bécs, augusztus hó 5. Az osztrák katholikus is-
kola-egyesület központi bizottsága a bécsi biboros her-
czeg-érsek és a st. pölteni püspök pártfogásával a kö-
vetkező felhívást bocsátotta ki : 

Ausztria katholikusai ! 
Az újítások közt, melyeket a magát liberálisnak 

nevező párt Ausztriában uralma ideje alatt behozott, nincs 
sajnálatosabb a katholikus lakosságra nézve, mint az 
úgynevezett felekezet nélkül vagyis minden hitvallás iránt 
közönyös iskola. Holott a hitnek nyilvános vallása az 
Isten-ember ünnepélyes sanctiója által minden katholikus 
kereszténynek, tehát az iskolánál érdekelteknek, szü-
lőknek, tanítóknak s gyermekeknek törhetetlen köteles-
ségévé van téve. A főtisztelendő püspökök egyenkint s 
együttesen ismételve fölemelték ellene szavukat, a katho-
likus hivők is nyilvános gyűléseiken ismételten panaszt 
tettek a gyermekeknek elidegenítése miatt a keresztény 
vallástól az uj iskola által. Katholikus szülők, kik ön-
tudatával birnak a felelősségnek gyermekeikért, sohasem 
tudtak megnyugodni a gondolatban, hogy gyermekeiket 
oly iskolára kelljen bizniok, mely a keresztény vallást oly 
külső, mellékes dolognak veszi, amelytől hátrány nélkül 
el lehet tekinteni a gyermekek oktatásánál. 

A tapasztalás arra tanított, hogy az újkori iskola 
nem maradt a vallás iránt való közönyösség terén, ha-
nem sok helyütt egyenes támadásokat engedett meg 
magának a keresztény vallás ellen. A vallásközöny magva, 
mely a gyermekek szivébe elvettetett, kikelt s annyira 
elburjánzott, hogy az ifjúság könnyedén, félelem s bá-
nat nélkül tulteszi magát vallásunk legszentebb köte-
lességein is. Ebben van a serdülő nemzedék általánosan 
és ellentmondás nélkül fájlalt erkölcsi elvadulásának az 
oka. E szempontból tekintve a felekezet nélküli iskola 
sajnálatos nemcsak vallási tekintetekből, hanem az ál-
talános polgári rend miatt is. 

Két évtized telt el a hiábavaló panaszkodással anél-
kül, hogy változás állott volna be. I t t -ot t a harcz csen-
desebb lett ugyan, ahol az iskola képviselői tapintatos 
személyes föllépés által iparkodtak élét venni a ridegség-
nek, ellenségeskedésnek, melylyel az újkori iskola tényleg 
elvileg az egyházzal szemben áll, de békekötés nem jött 
s nem jöhetett létre, mivel elvi ellentétek forognak fönn. 

Vájjon még tovább is tétovázzunk ! ? Hagyjuk-e az 
alattomos kulturharczot nyugodtan tovább pusztítani ! ? 
Ausztria katholikusai, fogjunk munkához, segítsünk ön-
magunkou, akkor megsegít az Isten is ! Elég szót veszte-
gettünk hiába, inditsuk meg végtére az önsegély munkáját. 
Igyekezzünk utódainknak oly iskolákat adni, melyekben 
atyáink vallása megfelelő méltatásban részesül ; oly isko-

lákat, melyekben az ismeretek ugyanazon mértéke köz-
vetittetik a gyermekeknek, mint a felekezetnélküli isko-
lákbau, anélkül, hogy vallásos érzelmeik megsértetnének ; 
anélkül, hogy bennök a katholikus öntudat ahelyett 
hogy fölébresztetnék inkább elfojtatik. 

E czélból egy év előtt Bécsben egyesület lépett 
életbe, mely rövid fennállása alatt már az uj tanév kez-
detével Bécsben első iskoláját szervezte és megnyitotta 
és több fönnálló katholikus magán-iskolát segélyezett. 

Amidőn ez egyesület, mely egyelőre Alsó-Ausztria 
számára a főtiszt, bécsi s st.-pölteni egyházfejedelmek 
pártfogása alatt alapittatott, folyó évi ápril hóbau első 
közgyűlését tartotta, határozatba ment annak kiterjesz-
tése Ausztria összes koronatartományaira. E határozatot 
jóváhagyta a magas cs. k. belügyminisztérium. Az egye-
sület neve ezentúl „Katholikus iskola-egyesület Ausztria 
számára" és kiterjeszti működését nemzetiségi különbség 
nélkül a reichsrathban képviselt összes országokra s tar-
tományokra. 

Az egyesület vezetői hozzátok, Ausztria katholiku-
sai, ama kéréssel fordulnak, támogassátok számos hozzájá-
rulás és tetterős közremunkálkodás által ez egyesületnek 
maga a szent atya által ismételten helyeselt s megáldott 
törekvéseit. Reméljük, hogy kérésünk nem esik kárba, 
minthogy minden hithű katholikus, különösen a katho-
likus szülők szívbeli igaz ügye forog szóban. Minél 
élénkebb- lesz a részvétel s tömegesebb a pártolás, annál 
több gyermek számára nyilik alkalom az egyesület 
által állított katholikus iskolát látogatni. Minden egy-
házmegyében alakittatik egyházmegyei bizottság, képvi-
selendő az egyházmegye külön óhajait s ügyeit a köz-
ponti vezetés irányában. Minden plébániában, hol leg-
alább tizenöt tag lép az egyesületbe, plébániai csoport 
alakitható. Több szomszédos plébánia is képezhet egy 
közös plébániai csoportot. 

Az egyesületnek aligha lesz módjában mindenütt 
katholikus magán iskolákat alapítani ; hogy azonban mi-
nél több plébániai községnek segélyére lehessen iskolái 
tekintetében, az egyesületi igazgatóság tervbe vette, hogy 
„központi katholikus tanitóképző-intézetet" alapit, mihelyt 
meglesz ennek módja. Ebből azután derék, paedagogiailag 
iskolázott katholikus tanitók lesznek ajánlhatók a kü-
lönböző hitközségeknek, és e tanitók működésében e 
községek bizonyára gazdag jövedelmét veszik majd a 
fillérnek,*) melyet e czélra a Katholikus Iskola-Egyesü-
letnek áldoznak. Ez okból külön adományokat is kérünk 
a nagy mü keresztülvitelére. 

Az egyesületbe való fölvétel feltételei : Az egyesület t a g j a 
lehet minden katholikus nemi különbség nélkül, kinek beje lentését 
a központi bizottság elfogadja. Minden tagnak kötelessége éven-
kin t legalább 60 k r t vagy egyszermindenkorra 25 f r t o t lefizetni és 
minden módon, különösen imával az egyesület czéljait előmozdi-
tani . — Alapitó tag lehet az, aki az egyesületnek legalább 200 
f r to t egyszerre vagy négy évi részletben adományoz. Ezek alapi tó 
oklevelet kapnak. — Az egyesület jótevőinek neveztetnek azok, 
akik 25 f r ton alóli összeget adományoznak A Katholikus Iskola-
Egyesület (Katholischer Schulverein) i rodája Bécsben van (Wien, 
I. B., Schulerstrasse 20). Az egyesület „A christliche Familie" 
(Keresztény Család) és „Das gute Kind" (A jó gyermek) czimü 
fölöt tébb ju tányos lapokat ad ja ki. 
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Nem tápláltunk aggodalmat, hogy az egyesületet a 
nemzetiségi viszályok daczára az összes tartományokra 
kiterjeszszük, minthogy örökölt vallásunk elvei szerint 
való nevelés kérdése távol áll e viszálykodásoktól és a 
katholikusok egyáltalán soha sem gondoltak arra, hogy 
valamely nemzetiséget elnyomjanak vagy megrövidítsenek. 
Sőt inkább, ama meggyőződésben élünk, hogy a nem-
zetiségi ellenségeskedések azon mértékben fognak csök-
kenni, amint a keresztény elvek ismét érvényre emelked-
nek. Azért más nemzetektől is számítunk élénk rész-
vételre s pártolásra. E mü által mindnyájan közösen 
előmozdítjuk a mi szent vallásunk érdekeit, amelynek az 
Ur megígérte a győzelmet. „Haec est victoria, quae 
vincit mundum, fides nostra." Ez a győzelem, mely le-
győzi a világot, a mi hitünk. 

(Következnek az aláírások.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A) A magyai országi lat. és gör. szert. róm. kath. tanítók 

segélyalapja vagyonáról 
a kezelő egri főkáptalan által benyújtott , felsőbb helyen 

pedig felülvizsgált és helyesnek talált 
1 8 8 6 . É T T I B Z ^ L l ^ C ^ I D ^ L S K I ^ O I T ^ - T ^ . . 

Vagyonállás 1885. év végén. 1. 5°/0-kal kam. ma-
gyar járadékkötvényekben (névérték szerint) 40,000 frt , 
2. 5°/0-kal kam. magy. vasúti kötvényekben (névérték 
szerint) 720 frt, 3. Egységesített osztr. államkölcsönköt-
vényekben (névérték szerint) 1100 frt, 4. Takarékpénz-
tárban 5 és V2*_°/0 kamatra tőkésítve 10,000 frt, 5. Ta-
karékpénztárban 5 % kamatra ideiglenesen elhelyezett 
segély- és gyámpénzek 1400 frt, 6. Készpénzmaradvány 
1717 frt, 56 kr., összesen 54,937 f r t 56 kr. 

I. fejezet. 1886. évi bevétel. 1. §. A mult évi kész-
pénzmaradvány 1717 f r t 56 kr., 2. §. Az egyházmegyék 
gyűjtéseiből befolyt: a) Az esztergomi érseki megyéből 
(6 db. bazilika sorsjegy árfolyam szerinti értékével 
együtt) 576 frt 50 kr., b) n. kalocsai érseki megyéből 
513 frt 22 1er., c) Az egri érseki megyéből 567 fr t 
64 kr., d) A beszterczebányai püspöki megyéből 71 fr t 
50 kr., e) Az eperjesi püspöki megyéből 75 írt, / ) Az 
erdélyi püspöki megyéből 55 frt, g) A győri püspöki 
megyéből 523 frt, h) A kassai püspöki megyéből 156 frt 
50 kr. i) A nyitrai püspöki megyéből 201 frt , k) A 
pécsi püspöki megyéből 365 frt , l) A. rozsnyói püspöki 
megyéből 311 frt 21 kr., m) A szamosujvári püspöki 
megyéből 18 frt, n) A szatmári püspöki megyéből 71 f r t , 
o) A székesfehérvári püspöki megyéből 5 frt, p) A sze-
pesi püspöki megyéből 131 frt, q) A szombathelyi püs-
pöki megyéből 437 frt 81 kr., r) A váczi püspöki me-
gyéből 65 fr t 50 kr., s) A veszprémi püspöki megyéből 

(egy 50 frtos kötvény értékevei együtt) 1167 frt 86 kr., 
' ) A pannonhalmi főapátság egyházi területe részéről 
25 fr t 50 kr., összesen 5337 frt 24 kr., 3. §. Tőkék 
(értékpapírok és takarékpénztári betétek) kamataiból 
2,708 fr t 84 kr. 

A bevételek összesítése: 1. §. összege 1717 f r t 56 kr., 
2. §. összege 5337 frt 24 kr., 3. §. összege 2708 f r t 
84 kr. A bevétel főösszege 9763 frt 64 kr. 

II. fejezet. 1886. évi kiadás. 1. §. Tőkésítésre: a) 
Takarékpénztárba 5 és í / i % kamatra elhelyeztetett 
5000 frt , b) 6 db. bazilika sorsjegy a tőkeállományba 
soroztatván, árfolyam szerinti értéke á 8'50. kiadásba 
hozatott 51 frt , c) A veszprémi püsp. megyéből küldött 
50 frtos kötvény a tőkeállományba soroztatván, értéke 
kiadásba hozatott 50 frt, összesen 5101 frt , 2. §. Az 
1886. évben felosztás alá eső (alapszab. 6. és 7. §§.) összeg 
számlájára: a) A közp. bizottság által megszavazott 
ösztöndijak czimén 1200 frt, b) A segély- és gyámpén-
zekre , valamint a gyámolitásra szánt 3/io ~f" V20 e gyüt t 
5/10 rész czimén, addig mig felhasználható leszen, 5 % 
kamatra takarékpénztárba tétetett 1800 frt, c) Az orsz. 
katb. tanítói árvaház létesítésére fordítandó 1/10 rész 

czimén az árvaház külön kezelt alapjába áttétetett 355 frt , 
összesen 3355 frt . 3. §. Különfélékre (nyomdai, postai 
stb. stb. költségek) l ö frt 58 kr. 

A kiadások összesítése : 1. §. összege 5101 frt, 2. §. 
öszege 3355 frt, 3. §. összeg 16 f r t 58 k r , A kiadás 
főösszege 8472 f r t 58 kr. 

Mérleg: Valóságos bevétel 9763 fr t 64 kr., Való-
ságos kiadás 8472 fr t 58 kr., 1887. évre átviendő kész-
pénz maradvány 1291 f r t 6 kr. 

A segélyalap vagyonállása 1886. év végén: 1. 
5°/o"kal kam. magy. járadékkötvényekben (névérték sza-
rint) .40,000 frt. 2. 5%-ka l kam. magy. vasúti kötvé-
nyekben (névérték szerint) 720 frt, 3. Egys. osztr. ál-
lamkölcsön kötvényekben (névérték szerint) 1100 frt, 
4. Hat db. bazilika sorsjegy á 8'50. — 51 frt, 5. Magán 
kötelezvényen 50 frt, 6 Takarékpénztárakba 5 és 1/2 % 
kamatra tőkésítve 15,000 frt , 7. Takarékpénztárban 
5 % - k a l tőkésített segély- és gyámpénzekben 3200 frt, 
8 . Készpénzmaradvány 1291 fr t 6 kr., összesen 61,412 
frt 6 kr. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
= Az egyházi vagy praedialis nemesek és bir-

tokuk. Jogtörténelmi tamdmány. Irta Ozorai József jog-
tudor, primási levéltárnok. Külön lenyomat a „M. Sión" 
1886. és 1887. évi folyamából. Esztergom, 1887. N. 8-r 
190 1. 

Esztergom mindenkor kiváló székhelye volt a Mú-
zsáknak. a tudományoknak és az irodalomnak. Simor 

János bibornok szellemének hatása alatt a művészi és 
literarius szellem azonban feltűnően nagy lendületnek 
indult. Maga a magas szellemű főpap udvara egy kis 
tudós társaság, melynek tagjai egyúttal a tollat művé-
szien kezelő irók s a melynek, bölcseségével és példájá-
val mindenben előljáró feje — maga az ősz főpap. 

Az előttünk fekvő mü is ennek a Simor-alkotta 
irodalmi tevékenységnek becses terméke. Miről szól: czime 
mutatja. Négy részre van osztva. Az első szól az egyházi 
nemesség eredetéről és történetéről, a második az egy-
házi nemességről mint személyi állapotról ; a harmadik 
az esztergomi érsek praediális nemeseiről ; a negyedik 
végre az egyháznemesi vagy praedialis birtokról. 

Számot tevő monographia irodalmunkban. 
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VEGYESEK. 
л,** A német katholikusok tzidei nagygyűlése Trier-

ben, a mint már jelezve volt, kiváló jelentőségű leszen. 
A német katholikusok be fogják bizonyítani, hogy az ő 
fellegváruk, a Centrum, erőszaknak és ármánynak egy-
aránt bevehetetlenül ellenáll. 

— XIII. Leo pápa mint brüsseli nuntius 1846-ban 
meglátogatta Londont. I t t találkozott az ir nemzet hal-
hatatlan felszabaditójával és bálvanyával, O'Conell-lel. 
Azóta szentséges atyánk szive forróbban mint az előtt 
szereti a szerencsétlen ir nemzetet. Szeretete és gondos-
kodásának jele mgr. Persico pápái küldöttnek utazása 
Irhonba, melynek czélja az ir kérdés megoldásának elő-
mozdítása. 

— Szent • István-napi szónokok ezidén Budavárában 
Károly János székesfehérvári kanonok, Bécsben dr 
Wolafka Nándor közp. papn. tan. felügyelő. 

— Az uj nagyváradi püspök beiktatása, mint a „Sza-
badság" jelenti, végleges megállapodás szerint e hó 24-én 
fog végbemenni. Dr Schlauch L. püspök ur ő excja 23-án 
délután érkezik Nagyváradra s a beiktatás másnap dél-
előtt lesz. A püspök jelenleg Osztendében időzik s onnan 
értesítette Biharvármegye törvényhatóságát is beiktatása 
napjáról. Ez átirat tegnap érkezett meg és augusztus 5. 
napjáról van keltezve. A levél bevezető részében az uj 
püspök felemiitvén azt, hogy a király által kineveztetett 
és a pápa által e kinevezés megerősíttetett, tudatja a tör-
vényhatósággal, hogy ünnepies székfoglalóját augusztus 
hó 24-ik napján tartandja meg. Kéri egyúttal a tör-
vényhatóságot, hogy az ünnepélyen vegyen részt. A le-
vél ezután igy szól : „Ezen tények befejezéseül a köz-
törvényhatóság területén szűkebb hazát nyervén, hivatalos 
működésem is e helyen kezdetét veendi ; mélyen áthatva 
lévén küldetésem és feladataim fontosságáról, minden 
igyekezetem oda fog irányulni, hogy közerkölcsiséggel 
a vallási érzelmet is szilárdítsam, magyar hazánk érde-
keit e vidéken melegen felkaroljam, azokat támogassam, 
védelmezzem s diadalra juttassam. De viszont szabad 
legyen a tekintetes törvényhatóságot tisztelettel kérnem, 
hogy becsületes és egyedül a haza üdvére irányzott 
törekvésemet a maga részéről is támogatni s előmozdí-
tani szíveskedjék, hogy igy együttes erővel elősegíthessük 
boldogságát azon népnek, mely az egyházi és világi ha-
tóságok öszhangzatos működésében találandja érdekei 
biztositékát." Dr Schlauch Lőrincz, augusztus 3-áról kel-
tezve. „Nagyvárad nemes szabad királyi város hatóságá-
hoz" is átíratott intézett, melyben felemlíti, hogy a ki-
neveztetését megerősítő pápai oklevelet csak a napokban 
kapta meg s erre vonatkozólag a következőket tudatja 
a hatósággal: „Ünnepélyes székfoglalómat folyó évi 
augusztus 24-én tartandom. Mi czélból az előző napnak 
délutáni óráiban Nagyváradra fogok érkezni. Melyet, 
midőn a tekintetes városi hatóságnak tisztelettel tudo-
mására hoznék, egyszersmind felkérem, hogy a beiktatási 
ünnepélyen résztvenni méltóztassék. Miután e tény foly-

tán Nagyvárad nemes szabad királyi városának polgára 
leendek, kötelességemnek tartom már ez alkalommal is 
kijelenteni, hogy én hív polgára leendek e nemes város-
nak, hogy első leendek a hatóság tekintélyének fentar-
tásában, teendőim teljesítésében mindenkor a város ér-
deke, haszna és üdve fog szemem előtt lebegni s minden 
törekvésem oda irányuland, hogy a város szellemi és 
anyagi felvirágoztatása és előmenetele biztosittassék. 
Viszont legyen szabad a nemes városi hatóságot tiszte-
lettel kérnem, hogy becsületes és őszinte törekvéseimet 
szívesen fogadja s azokat támogassa." E levelet a mai 
városi közgyűlésen olvasták fel. A beiktatásról a hiva-
talos tudósítást a napokban fogják közölni a szomszéd 
káptalanokkal. 

— A szabad kath. és az állami iskolák. Buisson 
Nándor, a franczia elemi iskolák főfelügyelője most, adta 
ki az 1885—6. tanévről szóló adatokat, melyekből azon 
érdekes tényt olvashatni, hogy ezen tanévben az állami 
iskolák növendékei ismét 14,088 tanulóval apadtak, míg 
a szabad kath. iskolák növendékeinek száma 7652-vel 
gyarapodott. Ezen idő alatt 233 uj szabad kath. iskolát 
létesítettek ; az állam pedig, noha a növendékek száma 
egyre fogy, 337 uj iskolapalotát emeltetett. Az állami 
tanítók száma 768, a kath. iskoláké 548-al szaporittatott. 
Az állami iskolák mindegyikében 1 igazgató és 7—8 
tanító működik, és minden tanerőre 6—6 növendék esik ; 
a kath. tanítók mindegyikére 20 - 2 5 növendéket szá-
mithatni. 1884-ben az állami iskolák tanerőinek fizetése 
97.173,000 frankra, 1885-ben 98.138,000 frankra rúgott. 
Mily rengeteg összeget költ a franczia köztársaság arra, 
ami bajainak egyik kútforrása és amit elébb-utóbb kese-
rűen fog megbánni a franczia nép ! 

— A kaiholikus egyháznak tett szemrehányások ka-
talógusában, mindjárt az elején, a „B" betű alatt találni ezt 
a czimet is : „Bibliaolvasás", mely alá sok mindenfélét 
gyúrtak, a többi közt azt is, hogy az egyház megaka-
dályozta, hogy a biblia a nép könyve, a családok könyve 
legyen s közkézen forogjon. Ezen, idézőjelbe foglalt 
bibliaolvasásról dr Theol. M. Schwalb reformátor Bré-
mában „Kritik der revidirten Luther-Bibel" czimü fü-
zetkéjében többi közt ezeket i r ja : „A biblia nem való 
gyermekek kezébe s a családi asztalra. Bűnt s hibát 
követünk el, melyet gondatlanságunk és vallási hanyag-
ságunk is alig képes menteni, ha gyermekeinknek a bib-
liát jelenlegi alakjában kezökbe adjuk ; ha nekik megen-
gedjük, hogy azt otthon, az iskolában, a hittani óra 
alatt szabadon olvassák és lapozgassák. Ezen bűnért 
azonban nem lehet okolni sem a bibliai Írókat, sem 
Luther t ; mert azok nem gyerekek, hanem kortársaik 
elite-je számára írtak, tehát gondolkozó férfiakat tartot-
tak szem előtt; Luther pedig a gyermekeknek nem né-
metre fordított bibliáját, hanem a katekizmust szánta." 
Ennyit Schvalb. Vele egy véleményben vannak Wiese, 
Dittes és sok más. Kérdjük : más érvek-e ezek, mint 
melyekből kiindul a kath. egyház, midőn a gyermekektől 
s gyermekekkel itélet és belátás tekintetében egy rangon 
álló tudatlanoktól a bibliát megvonja? A tévhit, mely 
szerint a kath. egyház a világnak a bibliát olvasni tiltja, 
a protestáns körökben még mindig hívekre talál. Schwalb 
fejtegetései alkalmas utmutatásul szolgálhatnak a gon-
dolkozó protestánsoknak, hogyan nem kell érteni Krisztus 
szavát: „Kutassatok az írásban." 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : ; 

félévre helyben s posta- ; 
küldéssel 5 frt. 

Szerkeaztö lakása : Buda- ; 
pest, VIII. , József-körut | 
50., hova a lap szellemi | 
részét illető minden kiil- j 

demény czimzendö. | 
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minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, augusztus 17. 14. IL Félév. 1887. 
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A pesti főtemplom története a török távozása után 
1686—1702. 

(Vége). 

Nagy János visszalépése után fáradhatatlan 
tevékenysegü férfiú nyerte el eme plébániát 
Putanicz ker. János személyében, ki 1689-ben 
neveztetett ki egerszegi plébánosból esztergomi 
kanonokká és egyszersmind pesti plébánossá. ') 
Pesten kifej tet t sokoldalú üdvös tevékenységét 
a legszebb eredmény koronázta. 

Első gondjai közé tar tozot t az anyakönyvek 
rendes vezetése. Mindaddig e tekintetben csak 
gyér feljegyezések történtek, melyeket 1688-tól 
kezdve Putanicz egybegyűjtött s összeirt.2) 

Mint minden kezdet nehezen megy, ugy 
volt ez a harangok beszerzésével is, melyek a hí-
veknek az isteni szolgálatra való egybehívására, 
a napközti ima jelzésére és egyáltalán a ker. 
kath. hitélethez nélkülözhetetlenek. A még most 
is meglevő harangok között a legrégibb az 
1690-ben öntött lélekváltó harang, melyen ker. 
sz. János képén kivül eme felirat is van: „Divo 
Joanni Baptistae, 1690." A második 1695-ben 
öntetett Verseghy György polgár és háztulajdo-

J) Benignae Resolutiones Regiae. Ao 1697. 35. 
Orsz. ltár. 

2) A kis negyedrétü anyakönyvnek eme czime van : 
Liber Baptizatorum, Copulatorum et Defunctorum una 
cum Inventario rerum Ecclesiae et Parochiae conscriptus 
ab Anno 1690 ex Industria Am. Rndi. Dnj Joannis Pu-
tanicz pro tunc Plebanj Lib. Regiae Civittis Pesthiensis. 
1690. A következő lapon: Baptizati. Adm Rndus Dnus 
Joannes Putanicz Canonicus et Plebanus hujus Liberae 
Regiaeque Civittis Pesthiensis successit Adm Rndo Dno 
Joanni Nagy Canonico, sub hoc igitur Praedecessore . . . . 
Nomina Baptizatorum, ut passim notari et colligi, tueri, 
in hunc ordinem, redacta, conscripta leguntur." 

nos költségén. Ez három mázsás és az isteni 
gyermeket tar tó szűz Mária alakján kivül a „J. 
H. S." betűket és az 1695 évszámot is bírja. 

Putanicz buzgó tevékenysége mindjárt kez-
detben kemény próbára volt téve a Pesten pusz-
tított ragályos pestis által. A hivek, élükön a 
plébánossal, Properger Jakab biró és musli Mösl 
Antal syndicussal elhatározták, hogy a ragály 
elhárításáért, az élet és halál Urát az által kér-
lelik meg, miszerint a Szentháromság tiszteletére 
a város főpiaczán, szemben a városházzal szob-
rot emelnek. Fogadalmukat már a következő 
1692-ik évben hűen beváltották. Putanicz, hat 
évi (1689—1695.) tettdus működése után, a 
plébániai tisztről ugyan lemondott ; de nem azon 
szándékkal, hogy a testvér városoktól végleg 
megváljon, mert ugyan csak 1695-ben magát 
a pesti polgárok közé felvétette, ') miután ma-
gának Pesten házat vett.2) Ugy látszik már 
ekkor biztos volt előtte, hogy a szt. Zsigmond-
ról nevezett budai prépostságot megnyerendi, 
melynek visszaállítása czéljából i t t keilend tar-
tózkodnia. Amit remélt, az be is következett 
1698 szept. 25-én történt kinevezése által. Mint 
ilyen muta t ta meg Putanicz lankadatlan kitar-
tását és fáradságot nem ismerő tevékenységét. 
Úgyszólván minden ágat megmozdított, hogy az 
egykor virágzott prépostság, sőt káptalan, ismét 
visszaállíttassák.a) Az egykori prépostsági temp-
lom romjai között, költséget nem kiméivé, ká-

J) Patachich. Die Bürger Pesth's. 56. 
2) Acta Proep. Bud. 41. es. 47. sz. az orsz. ltárban. 
3) Ebbeli tevékenységét bővebben elmondtam „A sz. 

Zsigmond prépostság újból szervezése." cz. a. Uj Magyar 
Sión, 1882. 741. 

14 
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polnát alakított, melyben 1709-ben felszólítá-
sára Horváth Gábor Jézus társaságbeli magyar 
szóval magasztalta sz. Zsigmondot.*) Putanicz 
igen népszerű, közkedveltségnek örvendő férfiú 
volt. Nem folyt le Budán egyházi ünnepély, mely-
ben közre nem működött volna. A prépostságot 
és a káptalant azonban ugy mint óhajtotta nem 
birta helyreállítani. A sok fáradságba beleunván 
visszavonult a káptalan székhelyére Nagyszom-
batba, a hol 1720. év január havában elhalt. 

Követte őt 1695. májustól Kolocsányi György, 
a ki 1699-ig működött mint lelkész. Innen az 
esztergomi káptalan kebelébe távozott. Eletét 
születése helyén Báthon végezte be 1702-ben.2) 

Utóda nedeczei Nedeczky Ferencz Adám 1699 
év okt. havától fogva 1702 végéig. 0 egyszers-
mind a „novi montis pestiensis" czimü prépost-
ságot is birta, s egyszerűen csak „Praepo-
situs pestiensis"-nek neveztetett. ') Idejében a 
plébános jövedelmei szabályoztattak, amit maga 
Kollonics Lipót bibornok-érsek vett kezébe. Ez 
ügyben 1702. május 27-ikén kelt levelet4) inté-
zett a városhoz, amelyben kiemeli, miszerint a 
pestiek a tizedeket megfizetni azért vonakodnak, 
mert szabadalmakkal birnak. Kollonics kéri 
ezeknek felmutatását, de mindazok daczára tudja, 
hogy a dézsmához joga van s annak egy része 
a plébánost illeti, aki mindeddig a várostól 
eltartásra mitsem kapott, hanem alamizsnából 
kellett élnie. Ha a dézsmát a város megtagadná, 
a kamara elé kénytelenittetnék az ügyet terjesz-
teni. Egyelőre várja a szabadalomlevélnek fel-
mutatását. A pestiek a dézsmát ettől fogva 
megfizették, mert mint látni fogjuk. Kollonics 

1) Annuae Hist. Coll. Bud. S. J . — Putanicz maga 
is fokozni törekedettt prépostsága védszentjének sz. Zsig-
mondnak tiszteletét, közrebocsátván élete történetét ily 
czimmel : Vita S. Sigismundi Martyris Regis Burgundio-
rum, honori Illustrissimi et Reverendissimi Domini Si-
gismundi S. R. I. Comitis a Kollonich Episcopi Vacien-
sis, S. C. Reg. Majest. consiliarii etc. et Patroni gratio-
sissimi a Reverendissimo Domino Joanne Pntanicz Praepo-
sito S. Sigismundi Budensis, Archi-Diacono Neogr. €a-
nonico Strigoniensi, Dicata Anno MDCCXI. Tyrnaviae. 
Typis Academicis. 8-r., 112 1. 

2) Memoria Basilicae Strig. 163. Tanulmányait a 
Pázmány-féle papneveldében végezte 1673-tól fogva 
(Rimely, Hist. Coll. Pazmaniani 352.) Mint pazmanita szülő 
helyén Báthon 1674-ben az akkori plébános engedelmé-
böl többször keresztelt, a hol különben semmiféle más 
emléket fel nem találhatott gondos kutatása daczára a 
jelenlegi buzgó plébános ur Sántha Ágost, kinek fára-
dalmaiért itt köszönetet mondok. 

3) Diarium Residentiae Pestiens. S. J . 
4) Eredeti fogalmazvány a primási ltárban. 

azt a Jézus-társaságbelieknek adta, midőn a plé-
bánia hivatalt átvették. 

Sok fáradságot és nagy önfeláldozást ki-
vántak a lelkészektől a kórházak, kivált a tábori 
kórházak. A testvérvárosokban több ilyen volt. A 
diadalmas fegyvertényben megsebesülteket kez-
detben kórház hiányában bármely, félig-meddig 
alkalmas helyre fektették. Kollonics Lipót bi-
bornok gondoskodott először alkalmas kórház 
berendezéséről, mely számára Budán egy mecsetet 
mellék épületeivel, a hol jelenleg a kapuczi-
nusok temploma és zárdája áll, szemelt ki. 
mely kórháznak kezelését a Jézus-társaságbe-
liekre bizta. Ezek azonban nemcsak a Budán 
gyógykezelt sebesült katonák testi és lelki ápo-
lására terjesztették ki figyelmöket, hanem a 
pestiekre is, ugy, hogy volt idő, midőn 2000 
sebesültről is kellett gondoskodniok. A budai 
kórházban voltak elhelyezve a török gyermekek 
is, szintén a páterek gondozása alatt, a kik 
közöl egy, sőt később több is, a kórházban lakott.*) 

Kollonics gondoskodása a kezdetnek megfe-
lelt ugyan, de az egyre fejlődő igények mindig 
több áldozatkészséget kivántak a nemeslelkü 
jótevők részéről. Ezek egyik legnemesebbike gróf 
Széchenyi György agg érsek volt, ki belátta, hogy 
ez ügyben alaposan segíteni kell. Azért 1688-ban 
junius 30-ikán Pozsonyban és Esztergomban alapí-
to t t kórházakat, a negyediket, egyik levele szerint. 
Budán akarja alapítani, a vár alatt, ott a hol 
árva és koldus török gyermekek tartatnak. 
Kéri, miszerint eme hely neki azonnal kiutalvá-
nyoztassék, mert ha Budára jő, az építőmeste-
rekkel már egyezkedni kíván.*) De mivel I. Li-
pót király 1688 junius 9-én kelt határozatában 
Werlein budai kamarai inspectornak tudtára 
adta, miszerint a kórházat Pestre teendi át, 
mert P. Ildephons, a kapuczinus rend generalis 
Definitora kérelmére a nevezett helyet a kapu-
czinusoknak ajándékozta,3) azért Széchenyi a 
kapuczinus zárdát Budán, a kórházat pedig Pesten 
alapította meg kimeríthetetlen bőkezűséggel. 
Már éltében 157,000 fr tot költött annak épülete 
és berendezésére, 1692 január 22-ikén kelt vég-
rendeletében pedig igy intézkedett : cseythei 
vagyonából szándékozott Esztergomban kórházat 

x) Annua Hist. Collegii Bud. S. J . 
2) Esztergomi primási világi ltár. A történelmi 

kiállitáson 572. sz. 
3) Acta Jea. Budensium. Collationes Budenses 11. 

cs. 26. sz. 
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alapí tani , vágh-beszterczei vagyonából pedig 
Pesten, de a bécsi kamarának tanácsa követ-
keztében a két alapítványból egyet alkotott és 
pedig Pesten szegények hospitiumát, melybe 
hadjáratok idején katonák, de béke idején bárki 
is felvehető legyen és kivánta, hogy alapítványa 
az esztergomi érsek és káptalan felügyelete 
alatt álljon.1) 

Pesten a kórházat kezdettől fogva az ir-
galmasok kezelték. Egyáltalán az irgalmasokat 
a gondviselés kiválóképen szemelte ki a főváros 
számára, hogy a szenvedő népség java általok 
nagy mértékben előmozdittassék. Már 1684-ben 
küldött Kollonics Lipót érsek, egy teljesen fel-
szerelt tábori kórházzal, irgalmasokat Buda alá 
az ostromló sereghez. 1686-ban a törökök ki 
üzése alkalmával ismét i t t valának ők a ker. 
sereggel és a visszavétel után megtelepedtek 
Pesten a mai Gránátos-utczában, mely tőlük 
Irgalmasok utczájának neveztetett, ott kisebb 
házban laktak, mely mellett kert is volt, mind-
addig mig házukat az ispotálylyal együtt a szer-
viták át nem vették. 

A visszafoglalás után csakhamar több más 
szerzetesrend is iparkodott Pesten megtelepedni. 
Az 1686—1702-ig terjedő időszakban a keresz-
tény hadak által már i t t talált observans fe-
renczrendüeken kivül gyorsan megtelepedtek a 
pálosok, szerviták, szűz Mária tartománybeli fe-
rencziek és a domonkosiak. 

A pálosok ama czimen, miszerint a török 
idők előtt is zárdával birtak Buda mellett, I. 
Lipót király 1688 julius 13-ikán kelt és a budai 
kamarai kezelőséghez német nyelven intézett 
rendeletével nekik Pesten telket ajándékoz, me-
lyen saját költségökön templomot és zárdát 
építsenek. Mülleisteni Pias Nándor Hellfríed 
budai kam. administrátor 1665 decz. 5-ikén ok-
mán yilag bizonyítja, miszerint a pálosoknak, 
Pesten, a kecskeméti kaputól nem távol, vala-
mely rongált török mecsetet, a mellette fekvő 
területtel, házzal és egyéb romokkal, összesen 
100 öl hosszú és 80 öl széles térségen átadta. 

A szervitarend ép ez időtájban közkedvelt-
ségben örvendvén időszerűnek vélte a rendnek 
német tartománybeli főnöke Windichagel Simon 
Mária, miszerint I. Lipóthoz ama kegyelemért 

Eredeti je a primási levéltárban Ant . 1676. Ki-
vonatban az orsz. Itárban. Acta Jes. Bud. 4. es. 45. sz. 

2) A váczi káptalannak 1717. jan. 18. kelt hiteles 
át i rata . Orsz. ltár. Acta Paulinor . 303. cs. 

folyamodjék, hogy Magyarországban, névleg Pes-
ten és Egerben neki uj telepeket létesíteni en-
gedtessék, melyek számára egyszersmind a szük-
séges telkek adományozásaért esdett. A fejedelem 
a királyi kamara közvetítésével elrendelte a 
kérelem teljesítését, melynél fogva az általok 
Pesten kért mecset és terület az 1688-ik év 
folyamatán nekik adományoztatott. Feküdt pedig 
a telek egyrésze az uri utcza mellett egész az. 
irgalmas utczáig, a másik rész ez utczán tu], 
a hol jelenleg a Károly laktanya van.1) A ívnd 
csak nagy áldozatokkal volt képes a helyi körül-
ményekhez megfelelő zárdát és templomot épít-
tetni. E nyomasztó helyzetből ismét csak az agg-
Széchenyi gróf és érsek volt a szabadító, mert 
1692-ben a pesti és egri szervitáknak összesen 
30,000 f r to t adományozott, a mely tetemes se-
gítséggel azután képes lőn a rend házait s tem-
plomait felépíteni. '2) 

Egy további rend, mely Pesten megtelepedett, 
a szűz Mária tartománybeli sz. íerenczrendüek 
voltak. Őket megelőzőleg még a török időkből 
i t t maradva találtuk az Üdvözitőről nevezett 
tartománybelieket, kik szintén i t t kívántak to-
vábbra is maradni. Ez okból mindkét tartomány-
beliek folyamodtak telkek kiutalványozásaért. A 
marianusok bebizonyították, hogy ők a conven-
tualisok utódai, kik a török idők alatt i t t va-
lának,") a Salvatorianusok szintén azt bizonyí-
tották. Lipót király mindkettőjöket azonban 
megtelepíteni nem akarta s az ügy Rómába ke-
rült, az egyetemes rendfőnökhöz, hogy döntse 
el, melyik tartománybelieknek van több joga 
Pesten megtelepedni. A rendfőnök a karint-

A még meglevő rajzok bizonyítják ezt. 
2) A több rendbeli nehézséget, melyet a szerviták 

telkeik végleges meghatározásáig átélni kénytelenek va-
lának, Rómer Flóris, támaszkodva a rendházmik „Urbá-
rium ven. Conv. Ord. Serv. B. M. V. ad S. Annám Pe-
stini" igen érdekesen és részletesen leirja „Régi-Pest" 
czimü becses müvében 178. kk. 11. 

3) Figyelmen kivül hagyat tak Jul ian bibornoknak 
1443 és a reá kötvekező években te t t intézkedései, ami-
dőn a budai és pesti zárdákat is, több mással, a con-
ventualisok bir tokából az observansoknak átadta. A pesti 
zárda átadása körül a kellő intézkedések megtételére a 
váczi püspököt Pé te r t kérte fel, ami kitetszik 1444 Febr. 
20-ikán Budán kelt leveléből, mely igy kezdődik: „Reli-
gioso viro Fra t r i Joanni Vicario Ordinis Minorum de 
observantia in I. Regno Hungár iáé salutem in Domino. 
Sane cum pridem accessissemus domum S. Joannis Buden-
sem ac S. Petr i Pestiensem Yeszprimiensis et Yaciensis 
dioccesis dictorum Ordinis F ra t rum Minorum etc. E t in-
super Rndo in Xto Patr i De gratia E p p o Yaciensi 
dicta authori ta te committimus et mandamus" etc. Emliti 
ezen intézkedést Wadding is : Annales Minorum XI. 188. 

14* 
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hiai tartománybeli Lazari Antalra bizta ez 
ügyet, ki egyszersmind a szűz Mária tartomány-
beliek visitatora volt, ez nekik Ítélte oda a 
pesti, esztergomi és budai zárdákat. Az egye-
temes rendfőnök erre a salvatorianusoknak 
minden további kérést megtiltott, és hogy ettől 
elálljanak, a tartománytól Írásban is kívánta, ami 
ki is állíttatott. Erre Lipót király a pesti egy-
kori zárda területét a mariannsoknak konfe-
rálta,1) melyet nekik báró Werlein János István 
cs. kamarai inspector 1690-ben april 6-ikán 
kelt okmányával átadott. Az adományozott tel-
ken mecset állott. A terület 66 öl szélességgel 
birt az uri utczában, a másik oldala a hatvani 
utczában 108 ölnyi volt, ezekkel egyenközü ol-
dalok pedig 44 és 111 öllel birtak. A ferencziek. 
hogy a város részéről is minden akadály nélkül 
elfogadtassanak, Eisserich Samu syndicus által a 
helybenhagyást kieszközöltették, ami 1715 aug. 
8-ikán kelt okmány által megtörtént, Ez ok-
mány szerint azonban területök kisebbre sza-
batott , mert az egri utczai (hatvani utcza) 
oldalon 78, a vele egyenközü oldalon pedig 79 
ölet kaptak.2) Tetemes segédkezet nyújtott az 
építkezéshez Dvornikovics Mihály váczi püspök. ) 

Időrendben következtek utánok a domon-
kosiak, kik 1699-ben telepedtek meg Pesten s 
területet zárda és templom számára a Lipót-
utczában nyertek, mely egykor nagy utczának 
neveztetett volt, és a város éjszaki végétől a 
déliig terjedt. I t t birtak a domonkosiak már a 
törökök bejövetele előtt házzal, melyet 1571-ben 
Chyzar hitves társaktól kaptak.4) Mivel a do-
monkosiak nem mindjárt a visszafoglalás után 
jelentkeztek uj telepedőknek. nem nyerhettek oly 
terjedelmű telket minő templom és zárda szá-
mára kívánatos volt, hanem idő folytával vásá-
rolták össze magántulajdonosoktól a szükséges 
épületeket. 5) 

E korszakban nemcsak a római, hanem a 
görög katholikusok is, kik jelentékeny szám-
ban laktak Pesten, igyekeztek egyházi ügyeiket 
szervezni. Már 1686-ban fordultak Kollonics bi-
bornokhoz, a kinek közreműködése folytán a 

1) Origó Provinciáé Ssmi Salvatoris in Hungaria. 
Kézirat a gyöngyösi zárdában. 

2) Podhradczky, História Diplomatica Urbiuin Buden-
sis et Pestiensis. Kézirat 9 4 3 - 945. 

3) Balázsovics, Brevis História Conventuum O. S. 
Francisci Prov. S. Mariae H. 128. 1. 

4) Orsz. ltr. Acta Domin. Pest . 1. es. 1. sz. 
5) Felemlíti eme körülményt Römer, Régi Pest 185. 

schismatikusoknak nagy száma tért a katho-
lika anyaszentegyház keblébe, eszközölné ki 
nekik, mivel a török bejövetele előtt Pesten 
lelkészük volt, hogy itteni lelkészségük visszaál-
littassék, mely czélra Pesten kívül valamely 
mecset adományoztassék nekik. Ugy szintén 
kérelmezték, miszerint bazilianusoknak nevezett 
szerzeteseik számára, kiknek azelőtt két zár-
dájuk volt, most a Duna szigetén valamely hely 
adassék, hogy zárdát építhessenek. Erre vonat-
kozólag azonban minden további intézkedés is-
meretlen előttem. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 16. Szentséges atyánk levele Ram-

polla Marián bibornok államtitkárhoz. II. — Monar-
chiánk felemlítése után a többi kath. hatalmasságokról 
nyilatkozik a szentséges atya, nevezetesen Francziaország-
ról, Spanyolországról, Portugáliáról és Belgiumról. 

Amit szentséges atyánk Francziaországról mond, 
ama fenséges atyai szeretetről, de egyszersmind ama mély 
politikai bölcseségröl is tesz újból tanúságot, melyeket 
nagy pápánkban oly gyakran bámulhatni alkalmunk van. 
Francziaország, „az egyház elsőszülött leánya," mint 
szentséges atyánk is gyengéden nevezi, hosszabb idő óta 
valóban nem méltóan viseli magát nagy és fényes múlt-
jához, nem méltányosan cselekszik az egyházzal és nem 
igazságosan a szentszékkel. A folyton váltakozó franczia 
kormányok gyengeségből, gyávaságból, vagy bűnös con-
niventiából a jóindulat minimumára szálltak le a szent-
székkel szemben és ha a nyilvános szakadás máig be nem 
állott, ez valóban nem Francziaország érdeme, hol elég 
erős és nyugtalan a katholikus- és egyházellenes párt, 
mely valóban nagy befolyást gyakorol a közügyekre. 
Csak a szerzetes-rendek ellen elkövetett méltatlanságo-
kat, az oktatás laikussá tételét, a pekingi nuntius ügyét, 
a kultuszbudget folytonos leszállítását és a concordatum 
eltörlésére irányzott állandó törekvéseket kell érintenünk, 
hogy felfogásunkat igazoljuk. S szentséges atyánk ritka, 
bámulatos önmegtagadással dicséri Francziaországban azt, 
mi dicséretre méltó, „kath. müveit és intézményeit," „fiai-
nak hódolatát, melyből többször a legérzékenyebb vi-
gaszt merítette" és csak röviden érinti az okozott „ke-
serűséget," a „legmelegebben óhajtván," hogy megálljon 
útjában a rossz, és megszűnvén a bizalmatlanság, min-
denkorra uralmat nyerjen Francziaországban az óhajtott 
egyetértés az ünnepélyesen szentesitett szerződések betű 
és szellem szerinti megtartásával. 

Valóban az érzékeny franczia nemzet susceptibili-
tásával finomabban el nem bánhatni, mint ezt bölcs pá-
pánk tevé. 

Spanyolországról meleg dicsérettel emlékezik meg 
szentséges atyánk, el nem mulasztván az ottani katholi-
kusoknak különösen ajánlani az „egyetértést vallásuk bá-
tor és érdekhajhászás nélküli védelmében" valamint „a 
kölcsönös szeretetett 
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A spanyol katholikusokra különösen illik ezen atyai 
figyelmeztetés, melyet különben most nem első izben 
hangoztat szentséges atyánk és remélhető, hogy az ismé-
telt intelemnek talán mégis meglesz az annyira kívána-
tos eredménye. Az özvegy regens-királynő kétségkívül 
nagy vigaszt és örömet merített szentséges atyánknak 
kegyes atyai elismeréséből. 

Portugáliára nézve megelégedéssel konstatálja nagy 
pápánk, hogy ujabb időben jobbra fordultak a viszonyok 
és reméli, hogy jövőre nézve is ugyanazon kedvező han-
gulatra fog találni. Adja az Isten, hogy szentséges atyánk 
reményei teljesüljenek ! Portugáliának csak távol kellene 
magát tartani ama titokban bujkáló szektának befolyá-
sától, mely már annyi bajt és egyenetlenséget szült 
abban az országban. 

Belgiumról szintén elismerőleg nyilatkozik a szent 
atya, azt óhajtván, „hogy az egyház jótékony működése 
mindinkább minél szélesebb tért találjon a köz- és ma-
gánéletben." Arra csakugyan szüksége volna Belgiumnak, 
és ha a dolgok állandósága megszilárdítja a most szépen 
megindult müvet, akkor szentséges atyánk óhaja telje-
sül és Belgium saját javára és belbékéje érdekében 
mindig jobban fogja érezni az egyház jótékony működését. 

Érdekes szentséges atyánk nyilatkozata Poroszor-
szágról. Tekintve *azt a hangulatot, mely Poroszország-
ban uralkodott és jelenleg sem egészen változott meg, 
nem kételkedünk, hogy szentséges atyánk szavai kitűnő 
hatással leendenek. Kiemeli XIII . Leo mindenek előtt 
annak szükségességét, hogy „a vallási békités munkájá t 
mindaddig, mig be nem fejeződik" folytatni kell. Tehát 
újból hangsúlyozza szentséges atyánk, mit nem kevesen 
ismételt kijelentések daczára sem akarnak teljesen elfo-
gadni, hogy a vallási békét szent atyánk egészen hely-
reállítva még nem látja. Szentséges atyánk az elért 
engedményeket csak mint részletfizetést tekinti, nem mint 
végkielégítést. Készebb volt valamit elfogadni és igy 
legalább részben megmenteni, mit egészben elérni és 
valósítani nem lehetett, mint a bizonytalan jövő miatt 
koczkáztatni a most elérhető kisebb jót . Es azért hatá-
rozottan hangsúlyozza, hogy a kibékítés munkáját foly-
tatni kell, hogy még inkább akar „javítani a porosz 
kath. egyház állapotán." S midőn hálásan felemlíti a 
porosz király és az intéző államférfiak jóindulatát, nem 
késik megérdemlett elismerésben részesíteni a kath. 
népet, „a mely annyi érdemeket szerzett a vallás körül 
rendíthetetlenség ével és állhat atosságával. " 

Bölcs pápánk ezzel praegnans szavakban egészen 
hiven vázolta a helyzetet. Sokat ért el, de ez még nem 
minden ; az eddigi müvet folytatni kell és egyre javítani 
a porosz kath. egyház állapotán. A kormány jóindula-
tától és a kath. nép rendithetetlenségétől és állhatatos-
ságától, melyek által ezen eredményeket elérte az egy-
ház, reméli a teljes és tökéletes jobbrafordulást és ki-
egyezést. Szentséges atyánk a német birodalom többi 
államaira nézve is érvényesíteni és folytatni akarja ha-
sonirányu működését, és különösen Bajorországra vonat-
kozólag melegen óhajtja, „hogy a vallás ott minél te r -
mékenyebb és boldogitóbb életteljet mutathasson fel." 

A pápai levél többi részeiről legközelebb. ? 

Székesfehérvár. Föpásztori szózat ö szentsége XIII. 
LEO pápa ötven éves áldozári jubileuma alkalmából. — 

J Á N O S 
Isten és az apostoli szentszék kegyelméből székesfehérvári püspök, 
ő cs. és apóst . kir. felségének tanácsosa, a jeles vaskorona-rend 
commendatora , bekebelezet t h i t tudor s a Magyar Tudós Társaság 

levelező tag ja 

Krisztusban kedves fiaimnak üdvöt és áldást az 
Urban. 

Krisztus jegyese ünnepre készül. Sionra az örömök 
nagy napjai várnak. Sz.-Péter szive megdobban 18 szá-
zados sírjában ; öt világrész siet hódolatával a galileai 
halász utóda elé, kinek életét hosszú napokkal áldotta 
meg az Isten, hogy szikla legyen a viharok között, s a 
békesség fejedelme a háborgó nemzetek viszálkodásaiban ! 

Az isteni irgalom szokatlan fénye készül megdi-
csőíteni Jézus Krisztus egyházát az ő fejében, kinek 
szorongattatásai a diadal eszközeivé válnak, s látszólagos 
elhagyatottsága inkább csak arra való, hogy az egyház-
ban rejlő isteni erőt annál magasztosabban hozza kifejezésre. 

China császára kelet mélyéből, a török szultán ara-
nyos minarettjei közül, Anglia fejedelme árboczainak 
rengetegéből, a németek hatalmas császára az európai 
hegemónia dicsköréből, környezve és kisérve a világ 
összes katholikus fejedelmei, nagyjai, bölcsei, tudósai és 
kétszáz millió hivője által, a hódolat kitüntető jeleivel 
adóznak a Vatikán aggastyánjának, ki mint legelső előde, 
Szent-Péter is, fogoly, de azért a szabadság védfala ; 
minden hatalomtól megfosztva van, de azért császárok, 
királyok hódolnak neki ; semmije sincs, de kétszáz millió 
katholikusnak hite az övé. Elvet ték országait, a pápasá-
got a végpusztulás szélére akarták sodorni, s Cousinnal 
a franczia bölcsészszel már annak napjait számlálgatták, 
s íme a íogolylyá tett pápa lelki hatalmát minden feje-
delmi tekintély és souverainitás fölött fényben és tiszte-
letben kiemelkedni lát juk és Szent-Péternek koldussá lett 
utóda népek és királyok felett mond birói ítéletet. 

Ez az Isten munkája, ki erőt ad a gyöngéknek s 
a földi dolgok múlandósága között a halhatatlanság 
erejét kölcsönzi egyházának, melyet, hogy semmi földi erő 
össze ne törhessen, Péterre építette, a sziklára. Ez a szikla 
rettenetes viharokat látott, de meg nem rendült. Egy-
másután látta leöletni a pápákat, de meg nem rendült. 
Hallotta a börtönök bilincseinek csörgését, látta a mág-
lyák lángjainak lobogását, de meg nem rendült. Látott 
bántalmazott, száműzött, kifosztott pápákat, de meg nem 
rendült. Látot t IV. Henrikeket és l. Napóleonokat, látott 
forradalmakat Rómában és Párisban, látta a mamertini 
börtönöket, Avignont és Foutainebleaut és meg nem 
rendült. - Tudta, hogy vele van az Ur, habár alszik is, 
— de fölébred és akkor felragyog ismét az igazság dia-
dalának a napja. 

íme az isteni gondviselés titkos út jainak mily cso-
dálatos fordulópontja felé közeledik az emberiség törté-
neti fejlődése ! A lealázott, meggyalázott, halálra itélt 
pápaság egy titkos kéz által emeltetve eredeti isteni 
fényét érzi ismét szétáradni egész valóján ; az annyiszor 
félreértett, kigúnyolt, megvetett egyház mint az igazság 
és béke forrása kezd felismertetni ismét azon társadalom t 
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által, a mely ambitiót csinált magának abból, hogy 
emancipálta az egyház tanitói tekintélye alól a tudo-
mányt és a bölcsészetet, szabaddá tette a morált és a 
politikát, s az egyéni vélemény s a subjectiv ész auto-
nómiája által félrevezettetve, a társadalmi és állami ele-
mek közé az absolut dissolutió csiráit vetette ! 

Tiz év az egyház történetében, tiz év a pápaság 
történetében, és egy uj fordulat kezdete a lelkiismeret és 
társadalmi rend világában, egy messzeható restauratió 
kezdete az erkölcsi és értelmi világban ! 

Ezen tiz évnek eseményekben gazdag, nagy alaku-
lásokban fontos tartalmát XIII. Leo pápaságának tényei 
szentelik meg és nemesitik ! Mennyi bölcsesség a bölcsé-
szet és társadalom nagy kérdéseinek megállapításában, 
mily fönség a tekintély és hatalom elveinek és elemeinek 
megszilárdításában, mennyi méltóság a vallási és erkölcsi 
élet kormányzatában, mily türelem és okosság az emberi 
gyengeség és az isteni malaszt körüli várakozásokban és 
mily lankadatlan, folytonos tevékenység az egyház világ-
kormányzatában, mely Rómában védi a megtámadott 
pápaságot, a protestáns Skót földön kath. hierarchiát 
állit fel és szervez, alkudozik kelettel a schisma befeje-
zése tárgyában ; egyik kezével a szlávok lelkét emeli fel 
szent Czyrill és Method kegyeletes emlékezetének meg-
újításával, a másikkal pedig a missiók győzelmes mun-
káját támogatja Canadában, Chinában, Montevideóban 
(Délamerika), véget vet az Örmény schismának a török 
tartományokban, — rendezett hierarchiát állit fel Bosz-
niában és Herczegovinában, angol földön Portsmouthban 
uj egyházmegyét állit, a Ceylon szigetet egy második 
apostoli vikariatussal örvendeztette meg. A bölcsészeti és 
theologiai tudományok restaurátióját ciquinói szent Tamás 
rendszerének felújításában érvényesitette, apostoli tekin-
télyének és ki nem fogyható isteni bölcsességének biz-
tosságával mutatott a társadalmi bajok s a soczializmus 
forrásaira, és minden emberi rang és korona felett álló 
fenségével figyelmeztette az uralkodókat és a íejedelme-
ket magasabb származású kötelességeik teljesítésére, és 
megállapítja a keresztény államok szervezetét, kiemelvén 
azon kifogyhatatlan előnyöket, melyeket a politikai ha-
talmak az egyház isteni tanaiból, szervezetéből s azon 
evangeliumi életből merithetnek, a melyek az egyház 
természetes kísérői és következményei mindig és min-
denütt. 

Ezen és számos egyéb nagyfontosságú tevékenység 
és működés készíti elő azt a tekintélyt és bizalmat, me-
lyet e dicső pápának legmagasabb állásán kivül szemé-
lyes nagyszerű tulajdonai, fényes szelleme, gyönyörű, 
apostolhoz méltó jelleme, prófétai ihlete, mérséklettel 
párosult erélye, szeretettel övedzett igazságossága biz-
tosítottak, mindezek felett pedig lelkének azon nagy-
szerű békés vonása, mely a 19-ik század ezen nagy 
alakjának a pápaság történetében külön helyet jelölt 
ki, midőn a kortársak kegyelete s az európai közvéle-
mény szava már is a béke pápa magasztos elnevezésével 
tisztelte és különböztette őt meg ! 

Szerető ragaszkodásunk Péterhez, betetőzi szerető 
ragaszkodásunkat a pápához, és az egyház iránti hitünk 
Jézus helytartója iránti hitünknek a hordozója. Szeretni 

a pápát, annyit tesz, mint szeretni Jézust, a ki midőn 
az ő isteni személyével eltávozott a földről, közöttünk 
való állandó maradásának zálogát a pápaságban állította 
fe l ! Jézus Krisztus szive az ő földi életének visszonyai 
között nem egyszer nyílott meg. A kánai menyegzősök 
szegénysége, a sánták, a vakok, a betegek könnyei, Lázár 
sírja, a szent asszonyok fájdalma, Júdás árulása, a zsidók 
hálátlansága, bele-belenyilaltak isteni áldott szivébe, — 
öröm és fájdalom hullámzását idézvén abban elő, — de 
a boldogság szebb érzetét nem találjuk meg egy jelene-
tében sem az evangéliumnak, mint az volt, a melyet 
Péter szeretete okozott Jézus Krisztus kebelének. Ránéz, 
ráveti azt az isteni jóságú arczot, s mintha végtelen 
gazdagságának, mindenható boldogságának valami hija 
lenne, Péternél keresi azt, Péter szivében kutat ja azt, 
igy szólván hozzá : Péter szeretsz-e? 

Péter ezen szeretete Jézus Krisztus iránt a mi 
szeretetünket hivja fel a pápa iránt, s midőn szentséges 
atyánk XIII . Leo pápa, Isten azon kegyelmében része-
sül, hogy áldozárságának ötven éves jubileumát ünnepel-
heti, vájjon hidegen maradhat-e a mi szivünk, ezen 
székesfehérvári egyházmegye római katholikus hívőinek, 
kiket vallási és hazai nagy emlékek fűznek a pápaság-
hoz ? Városunk, Székesfehérvár történeti múltja oly 
fényes és magasztos tetteit őrzi a pápaság hazánk iránti 
szeretetének, hogy lehetetlen a magyar szívnek maga-
sabb hevülés nélkül gondolni azokra. 

A hazai történelemben elfoglalt szerepünk, templo-
maink, iskoláink, egyházi és politikai kiváltságaink, a 
kereszténység megállapításában vitt szerepünk, a szent 
korona, melynek falaink őrizetet adtak, a királyi sirok, 
melyek a székesfehérvári püspöki megye híveinek és 
papságának büszkeségét képezik, mindezek hathatósabb 
indokokul kínálkoznak a pápaság iránti hüségünk, sze-
retetünk és hódolatunk kifejezésére ! Aranyszájú sz. János 
a pápa iránti szeretetének és hódolatának ezen szavakkal 
adott kifejezést : Ha testileg távol, lelkileg mindig téged 
szemléllek, mindig veled vagyok Krisztus helytartója, 
szentséges római pápa. Ezt mondjuk mi is papságod 
ötven éves jubileuma alkalmából, hitünk őre, lelkiisme-
retünk vezére, Jézus Krisztus helytartója, szentséges 
atyánk XIII . Leo pápa ! Az Isten szelleme vezessen téged, 
a Galileai bárka kormányosa, vészben és viharban egyaránt. 
Vezesd az egyházat hullámok és örvények veszélyein át 
a béke révébe. A te szereteted nyerje meg nekünk Jézus 
Krisztus szeretetét, s a te életed legyen az egyház di-
csőségének és diadalának kezdete, melynek küszöbén 
ott állanak a jóslatszerü szavak : „Vincit Leo de tribu 
Juda!" (Vége köv.) 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Meghívó, ü. magyarországi lat. és görög szertar-

tású róm. kath. tanítók segélyalapjának központi bizott-
sága f. évi augusztus hó 25-én Budapesten a központi 
papnevelde nagy termében reggeli 9 órakor közgyűlést 
fog tartani, melyre a bizottság t. cz. tagjai ezennel tisz^-
telettel meghivatnak. Budapest, 1887. évi augusztus hó 
15-én Márkus Gyula, az orsz. kath. tanítók segélyalapja 
központi bizottságának elnöke. 
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IRODALOM. 
Catalogus Bibliothecae Joannis Cardinalis Simor, 

Principis-Primatis Regni Hungáriáé, Archi-Episcopi 
Strigoniens is . Secundum, cognomina auctorum descriptus. 
Strigonii, 1887. Typis Gustavi Buzárovits. — Nagy 8 ad-
rét (222 és 1590 két-hasábos lap.) 

A mire a bel- és külföldi tudósvilág feszült figye-
lemmel és fokozott ügyérdekel tséggel várakozott , a mi-
nek minden magyar hazafi emelkedett önérzet tel és büsz-
keséggel eléje néze t t : azt a fennebbi epochalis könyvtár i 
catalogusban immár minden várakozást meghaladó mérv-
ben megvalósulva szemléljük. 

Simor JánOS, Magyarország bibornok herczegpri-
mása és esztergomi érsek ő eminentiája 40,000 kötete t 
meghaladó, r i tka gazdagságú és még r i tkább választékú 
könyvtárának e közzé bocsátott könyvjegyzéke által ú jból 
arról tesz fényes bizonyságot, hogy nemcsak nagyokat 
alkotni, de nagyszabású alkotásait nagyszerűen betetőzni, 
tökélyesiteni és a mennyire ez a földi dolgok viszontag-
ságai közepette lehetséges, biztosítani is tud ja s el nem 
mulasztja. 

A mi több nagynevű elődeinek, különösen Vitéz 
János, magyar pr ímásnak és esztergomi érseknek magas-
röptű szellemét szintén foglalkoztat ta , de a mi bekövet-
kezett halálával, fá jdalom ! megszakadt és vele akként 
szállt sírba, hogy könyvjegyzék hiányában csak homályos 
sejtelemmel b í rha tunk az általa gyű j tö t t becses könyvtár 
gazdagságáról : azt ime főmagasságu Simor JánOS b ibor-
nok herczeg-primás párat lan tudományszeretetének, ki-
tar tó vasszorgalmának és óriási költségű bőkezűségének 
létesítenie és megalapitania sikerült. Simor JánOS esz-
tergomi könyvtárának e megjelent catalogusából immár 
lá tha t ja a tudósvilág, hogy mily roppant és megbecsül-
hetetlen az a szellemi kincs, melyet az esztergomi pr i-
mási palotának égbetörő kupolá ja fed és melyet ő az 
egyházi tudományosság kamatozta tására s a magyar nem-
zet és haza reputat iójának és dicsőségének emelésére, 
századok hiányait pótoló rendkívüli szorgalommal és ál-
dozatkészséggel összehozott. 

A ki csak fu t tában is átlapozza a S imor-könyvtár 
e fényes kiállítású catalogusát, a mely 1812 két-hasábos 
lapon, a szerzők abc-és vezeték nevei szerint, 40,000-nél 
több kötetet tartalmaz, az az első pil lanatra is arról fog 
meggyőződni, hogy e könyvtár bámulatos szakértelemmel, 
műgonddal és tá jékozot tsággal megválasztott , becsesbnél 
becsesebb munkák tárháza, a mely nemcsak hazánkban 
és a monarchiában, de Belgium-, Angolország-, Franczia-
ország-, Spanyol- és Olaszországban napvilágot látot t 
szellemi termékek színe-javát öleli át és foglalja ma-
gában. 

A nagy praecisióval összeállított catalogus három 
csoportba osztályozottan nyú j t j a a Simor-könyvtárban 
találtató választékos munkák czimeit. 

Az első csoportban elszámláltatnak az illusztrált mun-
kák; „Opera figurata" felírással (1—170 lapig). A második 
csoportba^170—222 lapig) sorozvák a Codices (manuscripti) ; 
szám szerint 20 é s az incunabula, összesen 260. Mily 
roppant összeget képviselnek e nagyszámú és nagybecsű 

irodalmi kincsek ! Egyeseket kiemelni e r i tka irodalmi 
kincsekből annyi volna, mint a többit há t té rbe szorítani. 

A harmadik csoportban „Opera diversa" fel irat tal 
(1—1506 lapig) rendkívüli gazdagsággal és meglepő vá-
lasztékkal a theologia minden ága van képviselve. De 
nemcsak a theologia roppan t ki ter jedésű mezejéről van-
nak it t a legbecsesebb termékek méhszorgalommal és 
müérte lemmel összehordva : a profán tudományosság is 
jól lehet nem az előbbihez hasonló ex- és intensivitással, 
szintén elég gazdagon van méltatva. I t t ta lá lhatók a gö-
rög és római classicusok legjobb kiadásai ; középkori la-
tinisták r i tka, nagybecsű munkái ; a történetírók és okira-
tok ter jedelmes gyűjteményei s egyéb profán tudományos-
ságu munkák nagy választékban. 

A theologiának — mint mondám — minden ága, a 
legrégibb szerzőktől a legujabbakig , van itt elsőrangú 
munkákkal képviselve. Walton és Lee : Biblia polyglot-
tá ja ; Vercellone-Cozza : Edit io codicis graeci Vaticani ; 
Tischendorf biblia-codexeinek gyönyörű kiadásai ; Márkfi: 
Codex graecus Pestiensis ; Münster: Biblia hebraíco-lati-
na ; Sabbatieri : Bibl iorum ss. latinae versiones antiquae ; 
Miniscalchi Erizzo : Evangel iar ium Hierosolymitanuma ; 
Ceriani : Codex syro-hexaplaris ; Castillionaei : a szentírás 
Ulfiles-féle góth ford í tása ; Káldi és Károlyi magyar for-
dítású szentirásai. — A szentírási Commentáriusok -nak 
szintén színe-java ta lá lha tó itt . Cornelius a Lapide; Cal-
metus ; Migne : Script, sacrae cursus completus ; Maldo-
natus ; Testatus ; Barradius ; Estius ; Alcazar. — A 
Patris t icaból megemlí tendő a lugduni és Gallandii: Ma-
xima Bibliotheca veterum P a t r u m ; Lorenzana : SS. Pa -
rum Tole tanorum quotquot exstant o p e r a ; A. Maji: 
Scriptorum veterum nova collectio ; Muratorii: aneedota 
graeca ; Migne 382 kötetes nagybecsű és immár többé 
meg nem szerezhető cursus completus Patrologiae grae-
cae et latinae. Nagyszámú egyházi sz. atya és egyháziró 
külön kiadásban ; igy. hogy csak egy-ket tőt említsek, 
Cotelerius és Funk : Pa t res apostoliéi ; Baluzius : Szt. 
Cyprianus-a ; Fitld Fr. \ Origenis H e x a p l á j a ; Petavius: 
Dionysius Areopagi tá ja ; Assemani és Lamy : szíriai szt. 
E p h r e m u s - a ; Coustantius : Hi la r ius-a ; Ballerini: Sz. Am-
b r o s i u s e stb. — I t t ta lá lhatók az elsőrangú dogmatiCU-
sok, moralisták, a s c e t á k és l i turgisták nagybecsű, vas-
kos tomusai. Aquinói szt. Tamás: Ucelli-féle kiadású 
Summa contra Gentiles-e : nemkülönben a dicsőségesen 
uralkodó XII I . Leo sz. atyának költségein eszközölt 
l egújabb kiadásból, az eddig megjelent I—II I . kö t e t ; 
továbbá Arnauld ; Bellarmin ; Ballerini ; Billuart ; Bos-
suet: Concina ; Gotti ; Gretser ; Hosius ; Huetius ; Illyés; 
Pázmány; Petavius; Rip aid a ; Suarez ; a szalamankai 
nagyhírű theologiai collegium Cursus theologici-i ; Tho-
masius; Tomassinus ; — az u jabbak közü l : Dechamps ; 
De Maistre ; Denzinger ; Dupanloup ; Franzellin ; Frint ; 
Gueranger; Heinrich ; Hettinger ; Hoványi; Kuhn; Lono-
vics ; Möhler ; Perrone, Schräder; Szt. Antonin összes 
munká i ; S. Bruno; Blosius; Kempis Tamás: számos ki-
adásban; Borromaei Károly ; Szalézi sz. Ferencz ; Ligouri 
szt. Alfonz : Ludovicus Granatensis ; Hugo a S. Charo 
et a S. Victore ; Contenson ; Drexelius ; Eck ; Lessius ; 
Melchior Canus • Duronti ; Opera Benedicti XIV ; Ger-
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bert • Mabillon ; Martene; Mvratorius ; Zaccharin ; Asse-
mnni ; Morelli; Card. Bona ; Catalani ; Gavanti; de 
Herdt; Mühlbauer; Quarti: stb. 

Egyháztörténelmi munkák közül Surins Vitae 
Sanctorum ; Bollandisták teljesen ; Mabillon : Acta San-
ctorum Ord. S. Benedicti ; Boronius legjobb (luccai) ki-
adásban, teljesen ; Innhoff er : Annales Eccl. hungaricae ; 
Fai lat i ; Illyricum sacrum; Le Quien: Oriens cbristianus. 
Történeti segédmunkák, monographiák, adatgyűjtemé-
nyek, biographiák stb. közül : Agnellus ; Balan ; Balu-
zius ; Görres ; Greith ; Hefele : Conciliengeschicbte I—VII. 
köte te ; Hergenröther ; Huillard-Bréholles ; Hurter Fr.; 
Lami; Laemmer ; Le Plat; Martinov ; Palma ; Pallavi-
cini ; Rohrbacher ; Ttllemont-, Wadding : második kiadása 
a XXV-ik kötet ig; Mabillon ; Mamachius. Hazai egyház-
történészeink közül : Benger-, Fejér ; Gánóczi-, Knauz: 
Monumenta Eccl. Strigoniensis I—III . kö te te ; Ipolyi-, 
Knprinai ; Katona ; Kazi ; Fuchshoff er ; Pray ; továbbá 
Muratorius : Rerum italicarum scriptores : Monumenta 
Germaniae historica ; stb. Megvannak: Bouquet; Durand; 
Martene; D1 A s cht ri us ; Sirmondus ; Corpus s. d. Refor-
matorum ; losti : Bibliotheca Casinensis ; a pápai regesták 
gyűjteményei: Berger; Böhmer; Hergenröther; Jaffe\ 
Langlois ; Potthast ; Prou s többektől; De-Pelugh-Hart-
tung: Acta Pontificum Rom. inedita ; Tübing. 1880—4. 
Továbbá nagybecsű irodalmi naplók, ujságlapok és al-
kalmi iratok ; igy az 1848/9-iki eseményekre vonatkozó 
600 kötetnél többre menő munkák, füzetek és monogra-
phiák, melyek nehezen lesznek találhatók ily számban 
még valahol máshol. — Egyházjogi commentárok é s 
systemat icus munkák szintén meglepő gazdagságban van-
nak meg. Igy Ballerini-, Belletus-, Benedictus XIV; Bouix ; 
Clericatus; Covarruvias; Engel ; Philipps; Pirhing ; Reiffen-
stuel ; Schmalzgruber, Sf ondratus ; Tamburinus ; Tarquini ; 
Thomassinus ; Walter ; Zaccaria. Egyházjogi forrásmun-
kák a Corpus juris canonici-n (Richter-Friedberg kitűnő 
kiadásában) kivül itt található : Pina; Lucius Ftnaris; 
Roskoványi összes monumentális gyűjteményei ; egyház 
köz- és particularis zsinatok gyűjteményei; Harduin ; 
Mansi ; Collectio Lacensis ; Haitzheim; Péterfy ; Batthányi 
(kéziratban); Bullarium Romanum-, Bullar. de propa-
ganda fide ; Decisiones Rotue Romanae 1721—1870. 311 
kötetben. Ily teljesen nehezen találtatik még valahol ! 

Az illustrált müvek ritka és nagybecsű példányo-
kat tartalmaznak ; mert alig jelent meg az ujabb időben 
oly mü e téren, a mit az áldozatkész és müértü eszter-
gomi egyházfejedelem ritka maecenási bőkezűséggel meg 
nem szerzett volna könyvtára számára. — Az egyházi 
régiségekről tárgyaló munkák közül, melyek többnyire 
illusztrálva vannak, megemlitendő : Bingham ; Binterim ; 
Bosius ; Chifletius ; Garrucci ; Rircher ; Kraus ; Ipolyi ; 
Lacroix, Laderchius ; Mari ott ; Martigny ; Rossi összes 
munkái . . . Nagybecsű egyházművészeti monographiák: 
Bonanni: Templum Vaticanum ; Ph. L. Dionysii: S. 
V^aticanae Basilicae Cryptarum monumenta; Essemcein: 
Monumenta Cracowiensia ; Corderera : hires spanyol 

Iconographiája. stb. stb. Túlságosan ki kellene terjesz-
tenem a Simor-könyvtár catalogusának ismertetésére 
szánt e keretetet, hogy ha az abban található becse-
sebbnél becsesebb szellemi termékeknek[csak legkiválóbbjait 
is megemlíteni akarnám. 

A szakavatott e közlöttekből is fogalmat képes 
alkotni magának e könyvtár nagysága, intensiv gazdag-
sága és irodalmi nagybecséről. 

Áldja meg a tudományok Ura-Istene a magyar 
haza fenkölt szellemű Medici-jét már e földön a tudo-
mányok művelői és terjesztőinek megígért hosszú élettel 
(Eccles. VII. 13.); mert a többiben szilárdul él lelkünk-
ben a hit, hogy a magyar egyház bíboros főpásztora, a 
ki e nagyszerű alkotása által oly sokakat oktat az igaz-
ságra : vfulgebit quasi splendor firmamenti, et quasi 
stellae in perpetuus aeternitates(Dan. XII. 3.) 

Sujánszky Antal pápai praelatus és esztergomi 
kanonok ő mltsága, ki e catalogus összeállítására több 
évi fáradhatlan munkát szentelt, aranybetükkel irta be 
nevét a Simor-könyvtár történetébe. 

A catalogus kiállítása fényes és méltó dicséretére 
válik Buzárovits Gusztáv esztergomi könyvnyomdájának. 

" Dr. —ó 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa gyönyörű levelet irt mgr. 

Doutreloux liègei püspökhöz a Liègeben tartandó katho-
likus socialis congressus alkalmából. Újra hirdeti a pápa, 
hogy a társadalmi bajon csak azok segíthetnek, kik ész-
szel felérni és megbecsülni tudják azt a segélyt, melyet 
a vallás nyújt, csak azok, kik a vallás mennyei fényét 
követik s magokat annak isteni erejével izmosítják. 

— A pápa és Vilmos császár legújabban ismét 
levelet váltottak. Vilmos császár jubileumi ajándékot 
küldött XIII. Leónak. Ajándékát levél kisérte. A levélre 
levéllel válaszolt a szent atya. Mindkét levél tartalmáról 
és hangjáról sok mindenfélét összeírtak az újságírók a 
lapokban. Igen előkelő helyről jöt t tudósítás szerint 
Vilmos császár levele jul. 26-án kelt. A császár ő szent-
ségét nem szólítja Sir czimmel, mint Bismarck hg szokta. 
Souverainek közt egyébiránt ez nem is szokás. Vilmos 
császár a pápát „Szent Atya" és „Szentséged" czimmel 
tiszteli meg, mint a katholikus fejedelmek szokták. Vá-
laszában szentséges atyánk a császárnak köszönetet mond 
a vallási béke helyreállításáért. Igen finoman színezett 
allusióban azonban reményét fejezi ki, hogy ő felsége 
a császár nemsokára teljessé fogja tenni a pacificatiót. 

— A porosz püspökök f. hó 10-én Krementz kölni 
érsek elnöklete alatt szokásos évi értekezletüket meg-
kezdették. 

— Poitiersben, a hol sz. Radegunde százados tisz-
teletének emlékére mgr. Bellot püspök nyilvános kör-
menetet tervezett, a város polgármestere minden nyil-
vános ünnepélyt eltiltott. Dicső szabadság ! Az emberek 
szeretik, a jólétet, a békét és boldogságot. Hja de mint 
Bismarck inondá, „a ki mézet akar, annak védenie kell a 
méhet." A ki boldogságot akar, annak védeni kell a 
vallást, — nem üldözni. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A magyar nemzet vallási és nemzeti hivatásáról.1) 
„Egy nemes ember meszsze tar-

tományba mène, hogy az országot 
átvegye és visszatérjen." 

Sz. Lukács. XIX. 12. 

A kereszténység X-ik százada baljóslatú ala-
kulásokkal fenyegette a népeket. Európa elvesz-
teni készült szabadságát. Nagy Károly kezében 
hogy nem villogott többé a kard, Németország 
bilincseket kovácsolt a pápaság karjaira, hogy 
megakadályozza azt a népek jogainak és sza-
badságának védelmében. A germán császárság 
világuralomra készült, s absolutismussal fenye-
getett. Ha a német uralom ezen terjeszkedési 
törekvései átlépik a Dunát, s eljutnak a Tiszáig, 
hol van az az óriás, a ki képes lesz a germán 
és szláv elem csatlakozását feltartóztatni ? Mely 
kéz akadályozza meg a szláv fajok egyesülését, 
s ebből kifolyóig g ez európai egyensúly teljes 
felbomlását ? 

Mi lesz az ifjú szabadsággal, mely még alig 
lépett ki a népvándorlások romjaiból, és mi lesz 
a jogból, az igazságból, melynek zsenge hajtásai 
még alig vertek gyökeret a népek lelkiismere-
tében és jogtudatában, ha az erőszak már is 
orvtámadásra készül ellene? Mi lesz a még alig 
erjedezö polgárosodásból, ha a kőzmivelödési 
eszmék s intézmények keletkezésükben megfoj-
tatnak, s az egyéni tevékenység ösztöne és a 
társadalmi kölcsönhatások a szellemek alkotó 

Egyházi beszéd, melyet az 1887-ik évi szent Is t-
ván első magyar király országos ünnepén Budapesten a 
helyőrségi templomban mondott Károly János székesfe-
hérvári apátkanonok, papnöveldei igazgató, az egyházjog 
és történelem ny. r. tanára, stb. 

erejét és önállóságát nem sugalmazhatják és nem 
lelkesithetik ? Mi lesz a kereszténységből, ha a 
világi hatalom kiragadja az egyház kezéből az 
Isten igéjének kardját, s a lelkiismeretek érde-
kei összezavartatnak a politika czéljaival, törek-
véseivel ? Mi lesz az egyház függetlenségéből, 
szabadságából, ha a pápaság erkölcsi vazallusává 
tétetik a császári hatalom önkényének? 

A souverainitás és a népszabadság közötti 
egyensúly épsége felett ki fog őrködni ; a hatal-
mat a visszaélésektől, a szabadságot a tulkapá-
soktól ki fogja visszatartóztatni, ki védi meg a 
tekintély elvét, hogy az a zsarnokság által meg 
ne gyaláztassák, és ki emeli fel az alattvalói 
hűséget, a polgári engedelmességet, hogy az 
szolgasággá ne sülyedjen ? Ki fogja vezetni az 
emberiséget az erkölcsi haladás utján, midőn a 
kényuralom eloltással fenyegeti azt a világossá-
got, mely az egyház szelleméből és intézményei-
ből gazdag sugarakban áradott a század sötétsége 
és az elmék homálya fölé? 

S két század múlva, ha majd Kelet méhe 
megnyilik, s a mongol tatár áradat förgetegét 
zúditja Nyugotra, hol lesz a hős, a bajnok, ki 
útját állja majd a keleti barbárságnak, kardjára 
üt és azt mondja neki: élve nem lépsz keresz 
tény földre? — És ismét századok múlva, ha 
majd Kelet újra megmozdul, s az izlam fana-
tismusa, toppan Európa földjére, hol van a nép, 
hol a nemzet, mely a küzdtérre lép, s azt 
mondja az elsápadt Európának, a kereszténység-
nek és a polgárosodásnak : meghalok, de meg-
védelmezlek! Igen, hol van a nép, a nemzet, a 
nagy szivü, a hős lelkű, a lovagias szellemű, 

15 
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mely a kereszt bajnokává, a kereszténység vér-
tanujává fogja magát avatni iszonyú csatákban, 
rémitő szenvedésekben, az elpusztulás szerencsét-
lenségei között, — és küzdeni fog, és vérzeni 
fog, és meghalni fog a vallásért, az egyházért, 
a szabadságért, a polgárosodásért? 

Nagy Isten! ki az idők élén állsz, s ural-
kodol a népek felett, kinek útjait és óráit titok 
födi, s ha megmozdulsz, egész birodalmak sorsát 
viszed magaddal, mi lesz a népekkel, kik ittak 
szent véredből, s meg vannak jelölve kereszted 
fényével ? 

Ájtatos Keresztények ! Az általános válság 
e napjaiban az isteni gondviselés mintegy ki-
lépni látszik elrejtett visszavonultságából, lelke 
megjelen az események örvénye felett, eg}*et 
int a szeleknek, s a világ megujulni látja maga 
előtt ama mozgalmak egyikét, melyek az egész 
emberiséget magukkal ragadják, s a fenyegetett 
jog és szabadság rendjét, a közboldogság és az 
erkölcsi érdekek számára megmentik. íme mit 
látunk! mig Nyugot vajúdik, egy nép jelenik 
meg a Kárpátok tövében. Kardját Atilla s az 
avarok örökébe szúrva azt mondá az itt lakó 
népeknek: e föld az enyém! És elfoglalta azt. 
E perczben mintha isteni kéz érintette volna 
lelkét, nagy hivatás titkos szelleme szállja meg 
őt. És az Isten kezébe veszi az uj jövevényt, és 
ostort fon belőle az emberi rosszaság és a bűn 
megfenyitésére; viharrá változtatja azt, és végig 
söpör vele a frankok és germánok, az olaszok 
és szlávok országain; hetven éven át tartó küz-
delmekben és pusztításokban tisztitja általa az 
erkölcsöket, fűzi egymáshoz szorosabbra a né-
peket; csapásaik alatt a keresztény államok ér-
dekközösségét a nemzetek lelkében tudatra hozza, 
éleszti és erősiti a hitet, és fejleszti a keresz-
tény türelem és kitartás nagy érzelmeit! Isten 
eszköze lévén ez uj nép, vért ont, de maga is 
vérzik; pusztit, de maga is pusztul; tisztit, ja-
vit, de maga is tisztul, javul; s mikor a ret-
tenetes harczokban a nagy megpróbáltatások 
között a kereszt alázatának és Jézus evangeliuma 
világosságának befogadására már megérett, -
tűzhelyéhez küldé őt vissza az Ur, s jutalmul 
szent Istvánt adá neki! Szent Istvánt, ki több 
mint Nagy Konstantin, hivőbb mint Chlodvig. 
Lángész, ki uj irányokra vezeti népe fejlődését. 
Merész kéz, ki nemzete számára elhóditja a 
czivilizácziót. Jós szellem, ki a jövőbe lát, s 
hogy országa sorsát a viharok ellen biztositsa, 

oda fűzi a szent Péter sziklájához, mely Ível nem 
birnak a viharok. Állam alapitó és apostol ; ki-
rály és a szegények barátja. Nemzetünk disze, 
hazánk áldása, az egyház szentje, s az emberiség-
büszkesége; történeti hivatásunk, nemzeti mis-
siónk tanuja ő, ki ott állott a magyar szabad-
ság bölcsőjénél, midőn megteremté az alkotmányt, 
s a magyar államot Isten anyjának oltalma és 
az egyház frigye által mindörökre biztositá, 

Istenem mindenem ! ki tekinteted áldásával 
megszenteled szivünk gerjedelmeit, s ragadsz 
bennünket az igaz és a jó világossága felé ! ki 
láttad szent Fiad könyeit, melyekkel Jeruzsálem 
romjait előre megszentelte, s a hazaszeretetet 
az isteni érzelmek magaslatára emelte, — oh 
engedd meg az érzelmet, mely e pillanatban 
szivemet dobogtatja, hiszen hazámról szólok, s 
a magyar név vegyül ajkamon szent evangé-
liumod hangjai közé! Hiszen tied e nép, tied e 
nemzet, te hivtad őt az idők homályából elő, 
te állitád meg őt vándor útjában itt e földön, 
hogy védbástyája legyen szent kereszted népei-
nek!. Te aczéloztad meg mellét, te edzetted meg 
erejét, hogy a barbárság benyomásai össze ne 
törjék, s mikor a túlnyomó ellenség csapásai 
alatt elesett, — te emelted őt fel Sajónál, Vár-
nánál és Mohácsnál! Te vezetted őt később az 
önfentartás fájdalmas küzdelmei között sötét 
idők szenvedésein át nemzeti függetlensége és 
állami önállósága mai diadalához! Te virágoz-
tattad fel szivében a hitnek malasztját, s a te 
kegyelmed harmatán nőttek ki kebeléből kirá-
lyok. kik szentek voltak, hősök, kik a kereszt 
dicsőségeért harczoltak, és szüzek, kik a világot 
lelkük szépségének illatával elbájolták ! Te tűz-
tél eléje nagy feladatokat a múltban, s azok 
megoldásához a te erőd segítette őt. A te isteni 
kezed jelölt számára hivatást a jövőben, is 
Dicső és nagy hivatást. Hivatást, mely méltó 
multunk hagyományaihoz, vitézségünk hirnevé-
hez, erőnk nagyságához. Hivatást, mely méltó 
nemzeti becsvágyunkhoz, vallásos hitünkhöz, ősi 
erényeinkhez, s a kereszténység és a polgároso-
dás fennállásáért vivott harczaink dicsőségéhez! 

E nagy, e fönséges hivatás, a magyar nem-
zet vallási és nemzeti hivatásának eszméjét és 
feltételeit teszszük ma hódolatunk áldozatául 
szent oltárodra országok és népek Ura, nagy 
Isten ! kérve téged, hogy szent Lelked fénye 
világositsa meg értelmünket, mig elmélkedünk. 

(Vége köv.) 
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Â művészet és az erkölcsiség. 
33r. IE5iszter Imrétől. 

(Folytatás), 

14. A hallottak után nern minden aggodalom nélkül 
kérdezi az ember, vájjon a sensualismusnak jut-e eszébe, 
hogy aesthetikai alapeszméi és elvei az erkölcsiség meg 
nem ingatható alapeszméi- és elveivel coliisióba jöhet-
nek ; és ekkor mily módon lesznek a művészet és az 
erkölcsiség érdekei kiegyenlítve ? — Ez azonban nekünk, 
kiknek „curiosus" álláspontunk, adhat aggodalomra okot ; 
a valódi bölcsész, kinek sikerült magát holmi kicsinyes 
tekintetek alul emanczipálni, ezen ugyan fönn nem akad. 

Mert először is, a sensualistikus erkölcstan gondos-
kodott olynemü elvekről, melyek segélyével az érzékileg 
kellemes (a „szép") sens, értelemben föltétlenül harmo-
nizál az erkölcsi jóval. Mert mi az erény? — „Az erény 
nem más, mint minden hajlamnak harmonious kielégítése 
és a gyönyörnek lehető legállandóbb élvezése." Ez a 
meghatározás ugyan már 2000 éves, mert Aristippus 
iskolájának („cyrenäi" iskola) egyik képviselője állította 
fö l ; de változatlanul magáévá tette azt a sensualismus, 
és annak alkalmazása most is ugyanaz, mint volt azelőtt 
akár Socrates idejében. A mint Bürke szerint a „szere-
tetnek" tárgya a „másik nemnek szépsége," ugy a 
sophista Hippias szerint a „tulajdonképeni szépség egy 
szép leány." x) 

Azután meg ha ily módon talán nem lehetne min-
den kételyt a „szép" és az „erkölcsi jó" viszonyára nézve 
eloszlatni, ugy a fölmerülhető ellenvetések teljes meg-
oldására készen tar t ezen aesthetika egy finom megkü-
lönböztetést. A szép ugyanis lehet épenséggel igaz is, jó is ; 
megtörténhetik hogy pl. egy költemény vagy egy szép 
beszéd az igazság és jóság törvényeivel megegyez ; de 
ez a megegyezés épen nem szükséges arra, hogy aesthe-
tikai élvezetet keltsen; söt nagyon is lehetséges ez azon 
megegyezés nélkül.**) E s : „a költeményben nincs tiltva 
az, ami erkölcsellenes, hanem csak az, a mi aesthetika-
ellenes." 3) Sőt a zenére nézve ezen megkülönböztetés 
azt eredményezheti, hogy valamely egyébként vallásos 
tartalmú zenemű képes lesz „aesthetikai áhítatot" ébresz-
teni, bár nem lesz képes arra, hogy „egyházias áhítatot" 
keltsen.1) Röviden: azok, kik nem szándékoznak „curio-
sus" álláspontjukat a sensualistikus állásponttal fölcse-
rélni, itt-ott „kicsinyes elbírálás" helyett inkább okul-
janak azon különbségen, mely az „aesthetikai szép" és 
az „erkölcsileg jó" közt van, ha mindjárt ez a „kü-
lönbség" egész az ellentétességig potentirozza is magát. 

15. Még élesebben jellemzi magát ezen szempontból 
a sens, aesthetika, mikor a „fenség" fogalmát állapítja 
meg. Vessünk ide egy pillantást. 

Schiller 5) „erkölcsileg fenségesnek" találja a bűn-
bánatot, az önkárhoztatást, „és pedig a legmagasabb 

') Plato. Hippias, mai. 
s) Krug. Aesthetik. 8. §. Anmerk. 
3) Jungmann. Aesth. 318. §. 
4) 1lanslick. Musikalische Stationen 4. 1. köv. 
5) „Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegen-

ständen." 

mérvűt is," mikor t. i. az „kétségbeesés" lesz; és igy a 
„fenség" netovábbja éppen akkor fog eléretni, mikor 
valaki ezen kétségbeesésben „életét önkezűleg kioltja 
Igaz, hogy Schiller ezt olymódon fejtegeti, mintha épen 
ez által az ember a legtökéletesebben elismerné az er-
kölcsi törvény kötelező erejét ; de éppen ebben nyilvánul 
erkölcsi Ítéletének teljes romlottsága. S másrészt minket 
csak a tény érdekel, hogy a legmagasabb aesthetikai 
élvezet Schiller szerint összefér avval, a mit mindenki 
erkölcsileg rossznak mond, az öngyilkossággal. 

Vischer szerint*) „Az emberi természet azon ereje r 

melynél fogva az akarat a szenvedélyek hatalmát mint 
eszközt képes felhasználni, hozza magával, hogy az erköl-
csileg rossz fenséges lehtt." 

Innét azután a következtetés: „az Isten ellen való 
lázadás" valami nagyon „fenséges" dolog, mert itt „a 
gonosz eljutott a legmagasabb fokra, és a legvégsőbb 
consequentiáig." 

Teljesen ezt tanitja Krug is, -) valami „fölemelő és 
tetsző" azon gondolat, „hogy az ember szabad akara-
tával képes magának az istenségnek is ellenszegülni." 

Nüsslein szerint ä) az erkölcstelen nem zárja ki a 
fenségest" és „heroismuson föltalálható a fenségesnek, 
habár nem mindig az „erkölcsösnek bélyege;" „Medea, 
Catilina és sok száz szörnyetege a világtörténetnek" 
„fenséges jellemeké 

S végre Ficker 4) : „Valamely nagy, fenséges jellem 
aesthetikai méltatásánál annak benső (erkölcsi) értéke 
vagy értéktelensége nem jöhet számba, hanem csupán-
csak az akaraterő nagysága." 

Ilyenek olvasása elkomoritja az embert ; pedig a 
sensualismus nem érdemli meg azt, hogy miatta busu-
lásnak adjuk fejünket. S azért az előbbi hallottak ha-
tásának ellensúlyozására megemlitem ugyancsak a „fen-
ségesnek" egy másik, szintén sensualistikus fölfogását, 
a mely Bürkénél található : „Minden a mi alkalmas arra, 
hogy a félelem vagy veszély gondolatát ébreszsze föl 
bennünk, s igy minden, a mi valamiképpen borzasztó, 
vagy ilyen borzasztó dolgokkal rokon, vagy a mi a 
borzalomhoz hasonló módon hat a lélekre: mindaz fen-
séges, vagy forrása a fenségesnek." A fenségesnek ha-
tását pedig a következő módon magyarázza Bürke : ha 
a fenség okozta ijedés, borzalom, rázkódás nem annyira 
erős, hogy az az organismust romlással fenyegesse, 
„akkor ezen rázkódások, mivel a finomabb és durvább 
edényeket a veszélyes és nehézkes dugultságtól megszaba-
dítják, kellemes érzéseket keltenek; nem épen gyönyört, 
hanem a jótékony borzalom egy nemét, a mely egyszerre 
nyugalom is, rettegés is." — Erre — mondja Jungmanu, 
— a legjobb kritika, mely A. W . Schlegelnél olvasható : 
„da müsste man das Erhabene in der Apotheke kaufen." 

16. Egyéb aesthetikai fogalmaknak sensualistikus 
irányba» való fejtegetését lesznek szívesek t. olvasóim 
elengedni. í téletet alkothatunk annafc értékéről a raon-

1) „Über das Erhabene und Komische." 75. 1. és Aesthetik 
I. 107. §. 

2) Aesthetik. 25. §. Anmerk. 118. 1. 
3) Lehrbuch der Kunstwissenschaft. 86—7. §. 
4) Aesthetik. 30. §. 

15* 
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dottak után ; s talán a mily mérvben nem kedvező lenne 
az itélet a sens, aesthetikára nézve, oly mérvben hiszem, 
hogy a meggyőződés szilárdult az ezen fejezet elején 
fölállított tételünk igazságát illetőleg. S azért még csak 
egy megjegyzést. 

Az eszmék világában is ugy van, mint az anyagi 
világban ; a mint a hegyről gördülő követ nehéz meg-
állítani futamodásában, mig a legalacsonyabb pontot el 
nem ér te : éppúgy valamely világgá bocsátott eszme, 
valamely mozgásba hozott elv nem szokott megállapodni 
addig, mig összes consequential le nem vonatnak. A 
XVIII. század elején az angol sensismus eszméket repro-
ducált az elmúlt classicus világ romjai alól ; ezen esz-
méket tovább fejtegette a XVIII . és XIX. század mate 
rialismusa, s ha nem csalódunk, napjainkban a darwinis-
mus megállapodásra ju t ta t ta azokat, csak azért, mert 
lefelé azokat tovább fejleszteni nem lehet. Bergx) meg-
győződése szerint „Darwin tanai a szépség eredetére 
tisztább világot vetettek," és most már lehet reményleni, 
hogy Darwin kutatásai után sikerülni fog, a mi eddig 
nem sikerült, „a szép tudományos theoriáját megalkotni." 
Lássunk egy pár kísérletet. 

A zenét illetőleg pl. arra tanít meg bennünket a 
darwinismus, hogy „a hang első sorban arra szolgált, 
hogy a különböző nemek képesek legyenek egymást föl-
találni ; a s azért „ezeket a zeneszerü hangokat és ryth-
musokat fél-ember őseink leginkább a nöszülés idején 
használták ; s a mint azután ezen zenészeti nőkeresést 
több generation át egész ösztönszerűen űzték, történt, 
hogy ezen zenei hangok éneklése és hallása végre bizo-
nyos majd szelid, majd heves, de a szerelmi vágytól min-
dig kéjtelin áthatott érzésekkel párosult." Erre a legvilá-
gosabb érv az, hogy őseinknél valamint egynémely majom 
fajoknál „a nők éneklése későbbi eredetű mint a férfiaké," 
mert hiszen a himeknek volt szükségök erre a zenére, 
hogy nőt szerezzenek maguknak. „Szorosan véve a tücs-
kök és békák szintén zenélő teremtmények, mert con-
certjük alkalmával éppen azon gyönyörérzelmeik van-
nak, mint nekünk, embereknek." 

Ennél még szellemesebb a szinek élvezetének meg-
fejtése. „Fél-ember őseink kizárólagosan vagy nagyobb 
részt különböző gyümölcsökkel táplálkoztak. Mivel pedig 
a gyümölcs szinben a lombtól és az égtől különbözik, 
azért őseinknek mindig kellemes egy tünemény volt az, 
mikor az őserdőkben tarka pontokat vettek észre, me-
lyek világos vagy sötét, vörös, sárga, narancs, kék, ibo-
lya stb. szinben a zöld lombozattól és az ég kék vagy 
szürke színétől elütöttek. Ezen ösztönszerű tetszelgés a 
tarkaszinü dolgok iránt . . . az emberi lélekbe mélyen 
belevéste magát, s azután is megmaradt, és az utó-
dokra átöröklött, akkorra is, mikor már kevésbé volt 
gyümölcscsel való táplálkozásra utalva az ember, és most 
már akkor is jelentkezik, mikor nem éppen ennivaló dol-
gokon jelentkezik." 

Hát a „szépség ideálja," az ember szépségének 
megfejtése milyen lehet Darwin szerint? — ,A más nem-
hez tartozók kéjteljes érzést keltenek bennünk, a mely 

érzés csakhamar vágyódássá fokozódik, s ez voltaképpen 
nem más, mint gyönge előérzése a szerelmi kéjnek. Most 
már ezen érzés egyesül a lélekben a szépség typusával, 
abba bele veti magát, ugy hogy, habár gyengébben, és 
a nemi elemre való emlékezés nélkül is, akkor is föltá-
mad bennünk, ha csinos gyermekeket, vagy velünk egy-
nemű személyeket látunk." x) „A fructibus eorum cogno-
s c e d illos." (Sz. Máté. VII . 16.) 

(Folyta t juk. ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 20. Szent István napja. — Az 

országos ünnepély, első szent királyunknak napja, nagy, 
honalkotó emlékeket kelt föl minden gondolkodó ma-
gyarnak elméjében s szivében. Volna-e nemzeti létünk, 
népünk tagja volna-e a keresztény polgárosult családnak, 
államiságunk birna-e biztos alappal, ha Isten nem tá-
maszt egy magyar Mózest Géza vezér fiában, Vajkban, 
a keresztség által Istvánban, a magyarok első nagy ki-
rályában, aki a pogányság pusztájából kivezette népét 
az államalkotó s nemzetfentartó keresztény cultura ter-
mékeny virányaira ! Es Magyarország ama polczon ál-
lana-e, melyen ma van, ha sz. István Konstantinápolyba 
fordult volna, ahelyett, hogy egyenesen Rómának, a 
pápának hódolt ? 

E tekintetben csak az elfogultság maradhat taga-
dásban annyira, hogy még fölvilágosultabb protestáns 
iróink is megegyeznek abban, hogy Róma, a pápaság volt 
a magyar állami lét dajkája, és hogy hazánk s nemze-
tünk a balkánfélszigeti szláv népek sorsára jut, ha sz. 
István Byzancznak adott volna elsőséget, amelyhez a 
Kárpátok alatt lakó szlávok, tehát a magyarsággal szo-
rosan érintkező népek, részben már az u j magyar hon 
polgárai — amennyiben e szót használni lehet — már 
régebben tartoznak vala, akiket részben az első magyar 
királynak kellett a katholikus, a latin szertartásra 
téríteni. 

Magyarország Rómának köszönheti megalapítását 
s fönmaradását az évszázadok viharai közepette ; Ró-
mának köszönheti, hogy a szomszéd népek s államok 
nem osztozhattak meg hazánkon, sőt inkább a pápaság 
befolyásának hódolva a pogány tatár s török pusztítások 
alkalmával segélyére voltak a magyar nemzetnek, amely 
viszont védbástyája volt az egész nyugati keresztény-
ségnek mindaddig, amig a vallásegység megbontásával 
megbomlott a nemzeti, politikai, állami egység. 

Sz. István emlékének ünnepe, első szent királyunk 
napja első sorban nemzeti ünnep, megülése hazafias kö-
telesség, a hála adója, rnelyçt a vett s folyton gyümöl-
csöző jótéteményekért le kell róni. A magyar katholiku-
sok örömmel eleget teszek e kötelességnek ; sajnálni kell 
azonban, hogy a protestánsok kivonják magukat alóla, 
és hogy utóbbi években a katholikus főnemesség és ér-
telmiség követi e példát, amennyiben sz. István napjá-
nak méltó megünneplésétől tartózkodik. 

Augusztus 20-dika ős Buda várában ma már nem 

•) „Die Lust an der Musik" (Berlin. 1879.) J) L. Jungmann. Aestlietik. 206. §• 
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egészen országos, nem is fővárosi ünnep, legfölebb a 
kis terjedelmű vár ünnepe, melyre nép még gyüle-
kezik, de csak annyi mint hétköznap, ha katonabanda 
játszik. 

Pedig Budavárában vannak nagyobbára a minisz-
tériumok több ezer hivatalnokkal, vannak a katonai 
hatóságok, a Duna másik part ján, Pesten töméntelen 
sok a biróság, a közigazgatási hivatal, iskola s másnemű 
hatóságok, melyek ritka kivétellel távollétük által tün-
dökölnek az országos ünnepen. A miniszter urak közöl 
egy-kettő, a főbb polgári s katonai tisztviselők nagy 
számából szintén néhány, azután egy-két t aná r : maroknyi 
gyülekezet az, amely sz. István jobbát kiséri ! Lehe-
tetlen elfojtani a sóhajt e kisded számú ünnepi menet 
láttára ! Nincs talán busz diszruhás ur abbau ; oly 
fájón esik látni azt a néhány díszmagyart, elgondolván : 
nincs már többé magyar Kárpátoktól Adriáig ? ! 

Valóban a papság majdnem van annyi, mint a vi-
lági elem az országos ünnepi menetben : hol van Ma-
gyarország első szent királya napján ? 

Aki Budavárába jő e napon, nem láthatja Magyaror-
szágot. Pedig kevesebb hálával tartozunk-e ma honalkotó 
királyunk emlékének, mint az időben, mikor egész Ma-
gyarország megjelent e napon ős Buda ormán hódolni a 
dicsőséges jobbnak ? ! Megfeledkezik-e a nemzet egykori 
nagyságáról? Kihalt-e a nemzeti érzület a jelenkor fér-
fiai kebléből ? 

Annál is inkább sajnálatos az országos ünnepnek 
ez elhanyagolása, mivel az akkor történik, midőn a 
Tisza-kormány ez országos ünnep törvénybe igtatására 
vonatkozó javaslatával a parlamentben s a protestáns 
felekezeteknél kudarczot vallott, amidőn ez utóbbi ténynek 
visszahatást kellett volna keltenie a kath. magyarság köré-
ben és a reá következő sz. István napjára Budára kellett 
volna gyűjtenie nemzetünkből mindazokat, akik első 
királyunkban Isten kiválasztott szentjét, a magyar ál-
lami s társadalmi lét megalapítóját, a nemzeti cultura 
s géniusz szülőjét tisztelik. Ezzel tartozunk a nagy fe-
jedelem emlékének, de önmagunknak is mint katholiku-
sok, szemben a protestánsok s hitközönyös katholikusok 
tüntetésével szent István napjának országos megülése 
ellen. Talán remélhető vala, hogy oly országos hitvallás, 
oly tekintélyes nyilvánulás megtöri a szűkkeblű ellen-
szenvet ; különben is dokumentálta volna azt, hogy a 
protestánsok nélkül is megtartható az országos ünnep. 

Egyébiránt a Tisza-kormányt nem lehet kimen-
teni a következetlenség vádja alól, amidőn ugyanazok a 
miniszterek, akik a törvényhozás ut ján kötelezővé akar-
ták tenni sz. István napjának megülését, maguk sem 
ünnepelik meg azt, holott ama föllépésükkel erkölcsi 
kötelezettséget vállaltak magukra, hogy ők első sorban 
megfogják tartani azt, amit az egész országra nézve val-
láskülönbség nélkül helyesnek Ítéltek. A jó példa ta -
lán nagyobb hatással leendett, mint a törvény. 

Es ily példa király urunk ő felségétől még nagyobb 
befolyást gyakorolna a nemztre : a magyar király sz. 
István utódja gyanánt viseli az „apostoli" nevet s jel-
leget, valamint birja ennek összes jogait és mint ilyen 
ő az első az összes keresztény fejedelmek közt, mint az 

kitűnik XIIL Leo pápának az uj bibornok-államtit kárhoz 
intézett leveléből, hol uralkodónk mint apostoli fejede-
lem első helyen említtetik és e megtiszteltetés, mely 
közös a nemzettel, sz. István országos ünnepén a leg-
méltóbb módon találhatna viszonzásra. 

Akkor az ünnep valóban országos volna, az elejtett 
törvényjavaslat daczára, mely különben ama másik er-
kölcsi kötelezettséget rótta a kormányra, hogy ő királyi 
felségének tisztelettel ajánlja a megjelenést sz. István 
napján Buda várában, a nemzeti ünnepen, miáltal szen-
tesítést nyert volna Tisza K. miniszterelnök urnák ál-
lamférfiúi bölcs s jó szándéka ez országos ünnepre nézve, 
amelyet hitfelei a törvényhozásban meghiúsítottak. 

Talán a jövő évben megvalósíthatná e szerény ja-
vaslatot, melyet a sz. István, első apostoli királyunk iránt 
való nagy tisztelet sugal. Fráter Laicus. 

Székesfehérvár . Föpásztori szózat ö szentsége XIII. 
LEO pápa ötven éves áldozári jubileuma alkalmából. — 
(Vége). 

Krisztusban kedves fiaink és híveink ! XIII. Leo 
pápa ő szentsége ez év deczember 31-én fogja áldozár-
ságának 50 éves jubileumát az egész keresztény világ 
részvéte és hódolata között ünnepelni. Ezen magasztos 
ünnepen hazánk, az apostoli Magyarország is méltóan 
akarván résztvenni, nemzeti hagyományainkhoz és ősi 
hitünkhöz illő mozgalmat indított meg a hivők kegye-
lete, mint azt az ide mellékelt jegyzékből is láthat játok. 
Ezen országos mozgalom mellett azonban egyházme-
gyénk is külön ki akarván mutatni szeretetét és hódola-
tát szentséges atyánk, dicsőségesen uralkodó XIII. Leo 
pápa iránt, még külön intézkedéseket is tettünk, a me-
lyeket az országos jubileumi nagybizottságnak f. évi 
május 26 án »tartott értekezletéből felvett s minden plé-
bánia számára egy p>éldáuyban ide mellékelt jegyzőkönyv 
nyomán a következőkben hozunk tudomástokra: 

1. A hódolati aláírások számára ő eminentiája, 
Magyarország bibornok herczegprimása által, egyöntetű-
ség szempontjából, külön ivek lévén kijelelve, azokból 
egyházmegyém minden plébániája számára két-két ivet 
mellékelek. 

Ez ivekre kizárólag csak hódolati aláírások gyűj-
tetvén, az aláiró nevén kivül semmit mást irni nem 
szabad,. 

Minthogy pedig a hódolati aláírási iveknek az a 
rendeltetése, hogy azok az egész országból összegyűj-
tetvén, az országos jubileumi nagybizottság által Rómába 
küldessenek, különös gondot fordítson a nt. lelkészkedő 
papság arra, hogy emiitett ivek össze ne gyurassanak és 
tisztán kerüljenek vissza. 

E végből legczélszerübbnek látszik az aláírások 
gyűjtését magában a plébánia-hivatalokban, a nt. lelkész 
urak személyes felügyelete alatt eszközölni (a névaláírás 
a három columna között történik), mindazon elővigyázati 
rendszabályokat foganatosítván, melyek ajánlatosaknak 
látszanak arra, hogy a hódolati aláírási ivek rendelteté-
sük helyére tisztán legyenek eljuttathatók. 

Hogy pedig a hódolati aláírási ivek, mielőtt innét 
a központból az országos jubileumi nagybizottsághoz 
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átszármaztathatnának, itten kerületek és plébániák sze-
rint könnyen osztályozhatók legyenek, a nt. lelkész urak 
minden ivre fel fogják jegyezni legfelül : „Székesfehérvári 
egyházmegye", alája pedig: „N. esp. kerületi N. plé-
bánia." 

2. A jubileumi nagybizottság fentemiitett határo-
zata szerint, ő szentségének 50 éves áldozári jubileumát 
a hódolati aláírásokon kivül még pénzadományok fel-
ajánlása által is kivánja megünnepelni. 

E czélból felhivom a nt. lelkészkedő papságot, 
hogy plébániájuk területén ö szentsége javára szeretet-
adományokat gyűjtsenek. 

E pontnál igen helyén lesz a hivő népet röviden 
tájékoztatni a felől, hogy mi oka annak, hogy szent-
séges atyánk az ő lelki gyermekeinek istápolására szo-
rul. Helyén lesz felemliteni azt is, hogy szentséges atyánk 
dicső elődei, a római pápák, midőn szent Péter örök-
ségének, világi birodalmuknak birtokában voltak, vala-
hányszor édes magyar hazánkat nagyobb csapás érte, 
az édes hazánkat ért csapás enyhítésére, és különösen, 
midőn a törökök uralkodtak magyar hazánk felett, ha-
zánknak a török iga alóli felszabadítására milliókat ál-
doztak. — és hogy ha mi, mindenéből kifosztott és 
egyedül lelki gyermekei szeretete által fentartott szent-
séges atyánk súlyos helyzetének enyhítéséhez filléreink 
által járulunk, csak némi kamatait adjuk vissza azon 
roppant összegeknek, melyeket szentséges atyánk dicső 
elődei sok megpróbáltatáson keresztül ment őseinknek 
határtalan atyai szeretettel és soha meg nem fogyatkozó 
bőkezűséggel nyújtottak. 

Az atyai szeretetnek ilyetén viszonzása annyival 
könnyebben eszközölhető részünkről, minthogy a jubi-
leumi nagybizottság a szentséges atya számára aláírandó 
összeg minimumát 5 krajczárban állapította meg, hogy 
az áláirásban és igy a szeretetadományban a szegény-
sorsú emberek is részt vehessenek. 

A szeretetadományok feljegyzésére bárminő papír 
használható. A gyűjtés legalkalmatosabban a hódolati 
aláírásokkal egyidejűleg eszközölhető. A nt. lelkészkedő 
papság buzgalmától fog függeni, hogy a magyar nép-
nek szentséges atyánk, a római pápa iránt szive mélyében 
mindenkor gondosan táplált szeretete és hithű ragaszko-
dása hervadhatatlan érdemű tettekben is nyilvánuljon. 

3. Ugy a hódolati aláírási ivek, valamint a szere-
tetadományok összege (az ivekkel együtt) az egyes nt. 
lelkészi hivatalok által, két hét leforgása alatt, a kerü-
leti nt. esperesi hivatalokhoz lesznek átteendők ugy, 
hogy a hódolati aláírások, a szeretetadományok és az 
azokat feltüntető aláírási . ivek a nt. esperes urak- által 
e körlevél kézhezvételétől számítandó három hét alatt 
e püspöki hivatalhoz áttétethessenek. 

Minden egyes nt. lelkész ur, a plébániájában be-
gyült szeretetadományok összegét az aláírási ivek végén 
fel fogja tüntetni, hogy ezen összeg a püspöki körleve-
lekben annak idején közölhető legyen. 

A nt. kerületi esperes urakat felkérem, hogy a 
kerületükből beérkezett hódolati aláirási iveket és sze-
retetadományokat az ezeket feltüntető ivekkel együtt 
egyszerre küldjék be, és hogy a hódolati aláirási iveket 

külön és akként csomagolják, amint azok innét szét-
küldettek. 

4. Ez évi deczember hó 31-én, mint amely napon 
ünneplendi az egész katholikus világ szentséges atyánk, 
XIII . Leo pápával szívben, lélekben egyesülve az ő fél-
százados áldozári jubileumát, minden plebánia-templom-
ban alkalmi szentbeszéd és ünnepélyes szentmise „Te 
Deum"-mal tartassék. Előtte való napon pedig esteli 5 
órakor az összes plebánia-templomokban fél órán át 
minden harang meghuzassék, hogy az ájtatos hivek a 
bekövetkezendő ünnpélyre és annak magasztos voltára 
ez uton is figyelmessé tétessenek. 

Jelen körlevelem a kézhezvétel után következő 
első vasárnapon a szószékről egész terjedelmében felol-
vasandó lészen. 

Reménylem, Krisztusban kedvelt Fiaim ! miszerint 
ez ünnepélyes alkalmat fel fogjátok használni arra, hogy 
bizonyságot tegyetek ország-világ előtt azon szeretettel-
jes ragaszkodásról, kegyeletről, odaadó hűségről, mely-
lyel minden kath. pap, a papok papjának, Jézus Krisz-
tusnak földi helytartója iránt minden időben, minden 
körülmények között oly szívesen adózott és adózik. 

Krisztusban Kedvelt Híveim iránt szintén azon re-
ményt táplálom, miszerint a szentséges atyánk iránti 
tisztelet és szeretet nyilvánulásában az összes kath. világ 
népeivel versenyezni fognak, s szentséges atyánk iránti 
szeretetüknek, s a római pápa iránti hithű ragaszkodá-
suknak oly fényes tanúbizonyságát fogják nyújtani, mely 
a magyar névhez és néphez teljesen méltó. 

* 
* * 

Szálljon imánk az egek Urához szentséges atyánk 
életéért. Az isteni szeretet, mely megvigasztalta Pétert 
a börtönben, s velők volt a pápákkal az egyház életé-
nek nagy napjaiban, tegye termékenynyé e nagy pápának 
tevékenységét, nyújtsa hosszura életét, hogy az egyház 
békéjét az állami és társadalmi élet minden vonalán biz-
tosithassa, s az üldözések és leaJáztatások homályából 
az általános tisztelet, dicsőség és méltóság fényébe emel-
hesse. 

Székesfehérvár, julius 30. 1887. 
János, püspök. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
B) A létesítendő országos katholikus tanítói 

árvaház alapjáról 
a kezelő egri főkáptalan által benyújtott, felsőbb helyen 

pedig felülvizsgált és helyesnek talált 

Vagyonállás 1885. év végén. 1. 1870-i magyar kir. 
nyeremény-kölcsön jegyben (névérték szerint) 100 frt, 
2. Takarékpénztárban 5 % kamatra tőkésítve 895 frt, 
összesen 995 frt . 

I. fejezet. 1886. évi bevétel. 1. §. Az egyházmegyék 
gyűjtéseiből befolyt : a) Az esztergomi érseki megyéből 
360 frt , b) Az egri érseki megyéből 1000 frt , összesen 
1360 frt , 3. §. Az 1886. évben felosztás alá eső összeg 
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1/10 része czimén, a segélyalap pénztárából ide át tétetet t 
355 fr t . A bevételek összesítése: 2. §. összege 1360 fr t , 
3. §. összege 355 frt . A bevétel főösszege 1715 fr t . 

II. fejezet. 1886. évi kiadás. 1. §. Tőkésítésre: a) 
Takarékpénztárnál 5°/o kamatra tőkésittetett 1355 frt . 
A kiadások összesítése: 1. §. összege, egyszersmind fő-
összeg 1355 frt . Mérleg: Valóságos bevétel 1715 frt , 
valóságos kiadás 1355 frt, 1887. évre átviendő kész-
pénzmaradvány 360 fr t . 

Az árvaház alapjának állása 1886. év végén: 1. 
1870-i magy. kir. nyeremény-kölcsönjegyben (névérték 
szerint) 100 frt. 2. Takarékpénztárban 5°/0 kamatra tő-
késítve 2250 f r t . 3. Kézpénzmaradvány 360 frt , összesen 
2710 frt . 

A győri élő lelki rózsafüzér társulat 
választmánya f . 1887. évi julius 18-án tartott gyűlésének 
jegyzökönyvéből a következő értesítést kívánta azon fel-
merült kérdés alkalmából: vájjon a titkok sorrendi ki-
cserélés vagy sorsolás által változtassanak-z, ugy az egyes 
társulati vezetők, valimint a tagokkal közölni. 

I. Az élő lelki rózsafüzérnek és a bold. Szűz szep-
lőtelen szivének Győrött 1843-ik évben alakult egyesi-
tett társulata, a következő 1844. évi augusztus hó 13-án 
XVI. Gergely pápa által megerősíttetvén, ugyancsak az 
emiitett pápa által Magyarország részére annyatársulattá 
emeltetett s búcsúkkal lát tatott el. 

A győri társulat tehát első és anyatársulat levén, 
alapszabályainak keretében teljes jogú önkormányzattal 
bir, s igy eléggé világos, hogy az semmiféle hasonló 
irányú és szervezetű, bármily vezetés alatt álló társulat-
nak alávetve nincs, sem ezek ujabban kiadott szabályai 
reá nézve irányadók vagy kötelezők nem lehetnek. 

II. A társulat szabályzatának, melynek betartásához 
vannak kötve az engedélyezett bucsuk, első pontja igy 
hangzik: „Tizenöt jószivü katholikus keresztény egyesül 
egyiköknek felügyelése alatt, ki az egyesülteket összeírja 
és a rózsaimának nyomtatott jegyeit társai között ki-
osztja, és minden hónap végével változtatja ama je-
gyeket." 

A szabályzatot követő s azzal egyidejűleg az ala-
pitók által kidolgozott társulati ügyrend világosan meg-
határozza a titkok változtatásának módját, midőn má-
sodik pontjában következőleg utasit : „A hónap utolsó 
napján az imajegyek kicseréltetnek ily módon ; aki előbb 
az elsőt birta, az a következő hónapra a második jegyet 
kapja, aki pedig ezt birta, az a harmadikat," és igy 
tovább. 

I t t tehát az egyes titkok sorrendi kicserélése va-
gyon nyilván előirva. Ezen eljárással indították meg az 
alapítók a társulatot, ezen eljárást most már közel ötven 
évi gyakorlat szentesitette. 

A társulatot jelenleg igazgató választmány ezen 
okból semmi módon sem érzi magát feljogosítva, hogy 
a szabályzat ellenére a titkok ^változtatását más alakban 
eszközöltesse, s épen azért felhívja a társulat összes ve-
zetőit, hogy az őket is kötelező szabályzat értelmében 
— teljes lelki nyugalommal — a régi szentesített gya-
korlat mellett maradjanak. 

Azon rendeletek, melyek a titkok változtatását a 
sorsoláshoz kötik, eltekintve a már mondottaktól, sokkal 
ujabbak, semhogy társulatunk régen helybenhagyott sza-
bályzatait s eddig követett eljárását a legkevésbé is be-
folyásolhatnák, s pedig annál kevésbé, mgrt azok a 
győri anyatársulattól egészen különböző eredetű és telje-
sen más vezetés alatt álló társulatok számára lehettek 
esetleg kiadva. 

A ki tehát a győri anyatársulatnak XYI-ik Gergely 
pápa által engedélyezett búcsúiban részesülni óhajt, szük-
séges, hogy magát ezen társulat alapszabályaihoz alkal-
mazza. 

Kelt Győrött, 1887. évi julius 20-án. 
Jegyzette : 

Dr. Balics Lajos s. k., Dr. Bertha János s. k., 
theol. tanár . prépostkanonok, társula t i e lnök. 

IRODALOM. 
*** A püspöki általános helynök. (Vícaríus epís-

copi generalis.) Eredete, kellékei, jogköre és jogi állása. 
Egyházjogi tanulmány. Ir ta ifj . Bobok József, nyitrai 
püspöki lyceumi tanár. Budapesten, 1887. 70 1. 

Tisztelt olvasóink már ismerik e szabatos, nagy 
gonddal s erudicióval kidolgozott tanulmányt — a Reli-
gióból, melyből az előttünk fekvő füzet külön nyomatul 
készült. Szerző becses müvét ngs. és f t . Yenczell Ferencz 
nyitrai kanonok s püspöki általános helynök urnák aján-
lotta. Kapható szerzőnél Nyitrán. Ara 30 kr. 

I s k o l a i é r t e s i t ő k . 
— A fömagasságu bibornok, herezegprimás és esz-

tergomi érsek kegyes pártfogása alatt levő és az irgal-
mas nővérek vezetése alatt álló esztergomi leány nevelde 
és tanodák Értes i tvénye az 1886/7. tanévről. Esztergom. 
1887. Es pedig I. az esztergom-vizi városi érseki felsőbb 
nánevelö-intézet és tanodáinál előljárókul és tanítókul mű-
ködtek : 1 igazgató; 1 h i tokta tó ; 1 főnöknő testvér; 11 
tanítónő testvér; 2 világi taní tónő; zongoraoktatást adot t : 
3 irgalmas nővér és két világi nő ; az ének- és táncz-
oktatást egy-egv tanitó látta el. — A tanév folyama 
alatt lá togat ta : I. A kültanoda osztályait: 218 tanuló; 
II. Externát osztályait: 50 t anu ló ; III. A belintézetben 
vol t : 60 tanuló; összesen: 328 tanuló. — II. Az eszter-
gomi kir. városi; sz. Annánál levő kath. leányiskolái 
1 igazgató ; 1 hitoktató ; 1 főnöknő ; 5 tanítónő-testvér 
látta el. — A tanév folytán az intézet la. osztályát 
látogatta : 96 leány tanuló ; Ib. osztályát : 24 leányka ; 
II . osztá lyt : 69; III. osztályt: 18; IV. osztályt 8. Az 
óvodát látogatta 135 fiu és 141 leány; a munka-osztályt 
19 tanuló; az ismétlő iskolát 60 tanuló; összesen: 570. 

— Hrfedik tanügyi ErtOSitŐ a szegedi apácza-isko-
Iákról. Közzéteszi : Oltványi Pál prépost, stb. az apácza-
iskolák igazgatója. Szegeden, 1887. Az érdekes előszó-
ban arról értekezik az igazgató, hogy a hit- és felekezet-
nélküli iskolai rendszer nálunk külföldi növény, melyet 
a mult század végén uralomra vergődött szabadkőműves-
ség hazánk népnevelési kertjébe is beülteté, és hogy 
most már nemcsak a liberalismus, hanem a kormány is 
lassan-lassan belátja e rendszernek káros eredményeit. 
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A szegedi apácza-iskolai intézet áll a) egy négy osztályú 
népiskolából (négy tanteremmel), hol a tanulók tandíj-
mentes oktatásban részesülnek ; b) továbbá h<tt osztályú 
leány-neveldéböl, mely három tan- és egy munka- s 
zongorateremmel bir. Az intézetnek ugy a népiskola, 
mint a leány-nevelde osztályaiban a magukat Mi Asszo-
nyunkról szegény nővéreknek nevező apáczák tanítanak, 
kik egyének hiánya miatt több óraadót tartanak intéze-
tükben. A tanulóknak táblázatos kimutatása szerint jár t 
az 1886/7. tanév folytán a 4 osztályú népiskolába: 289 
tanuló; a hat osztályú leánynöveldébe : 138; összesen: 
427, kik közül róm. kath. vol t : 409 ; ágostai: 1 ; hel-
vét : 6 ; görög-keleti : 4 ; izraelita : 7. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, Bubics Zsigmond czimzetes püspök és nagy-
váradi latin szertartású kanonokot kassai püspökké ne-
vezem ki. 

Kelt Lainzban, 1887. évi május hó 30-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
*** A csanádi egyházmegyének nagy ünnepe volt 

f. hó 17-én. Az egyházmegye angyali szelidségü s jóté-
konyságban kifogyhatatlan főpásztora tar tot ta áldozó 
pappá történt fölszentelésének félszázados évfordulóját. 
A mint előre jeleztük, csendes volt az ünnep megye-
szerte, mert igy kívánta ezt az ünnepi zajt kerülő főpap ; 
de annál mélyebben felforrtak a hála, szeretet és öröm 
érzelmei, melyeket e nap a csanádi egyházmegye papsá-
gában és híveiben keltett . Az egész ország szívesen vett 
részt a hódolat magasztos nyilvánulásában s örömmel 
kiván ad multos annost ^ sz. Gellért utódjának, a kinek 
fejedelmi jótékonyságát évtizedek óta érzi és hirdeti egy-
ház és társadalom széles e hazában. 

— A pesti kegyes r. fögymnasium igazgatójává ft 
Lévay Imre veszprémi gymn. igazgató s a „Veszpr. Köz-
löny" nagynevű alapitó-szerkesztője választatott meg. 
Szerencsét kívánunk ugy a választottnak mint a rendnek 
e választáshoz. 

— A nagyérdemű piarista-rend Nesztora, dr Tóth 
János, ki 60 évig volt a szegedi népiskolák felügyelője, 
f. hó 7-én elhunyt. Az érdemek egész korszaka dőlt vele 
sirba. Legközelebb bővebben fogjuk méltatni azokat. 

— kath. sajtó Németországban már szemet szart 
a protestánsoknál. Az „Evangelischer Bund" nevü német 
protestáns liga legutóbbi közgyűlésén az egyik szónok 
keservesen panaszkodott a kath. lapok száma s olvasott-
sága mögött, ennek tulajdonítván a német katholikusok 
jó szervezettségét. E szónok szerint a Rajna mellékén s 
Wesztfáliában 20 kath. napilap jelen meg, némelyikük 
kétszer naponkint; előfizetőik száma összesen 170.000. 

Poroszországban 170 kath. lap nyitott aláirást Windhorst 
tiszteletére ; ezeknek előzetőit 594.000-re becsüli ama 
szónok. Ugyancsak ő 70-re teszi a kath. lapok számát 
Bajorországban. Mindeme lapoknak legkevesebb 4—5 
millió olvasójuk van. Szónok még kiemeli, hogy e kath. 
sajtónak központi irodája van Berlinben, mely szerves 
egységet önt e kiterjedt sajtó működésébe. „E nélkül 
— úgymond — a kath. Czentrumpárt nem alakulhatott 
volna meg és a kulturharcz nem ért volna véget, a 
kath. sajtó e szervezettsége folytán lehetővé vált az 
ultramontanizmus invasiója!" Ebben sok tanulság rejlik 
reánk nézve is ! 

— A göttingai egyetem jubileumát Ritschl rector em-
lékbeszéde megbélyegezte az által, hogy XIII. Leo pápának 
a socialismusról szóló encyclikáját akarta megczáfolni. 
XIII . Leo pápa a valóságnak megfelelően azt a társa-
dalmi szakadást, melyet socialismusnak nevezünk, a XVI. 
század hitszakadására, mint első forrásra vezeté vissza. 
Ritschl ezzel szemben azt a badarságot koczkáztatta, 
hogy korunk soczialisztikus demokracziája a középkor, 
s kiválóan aquinói sz. Tamás tanainak megvalósulása. 
— Ha Ritschl ez elmélete a „német" és „protestáns" 
tudomány tétele akar lenni : akkor ez a gyengülésnek 
jele és annak, hogy a sok tudomány bábeli zavart okoz 
a tudósok fejében. A socialismusnak tudvalevőleg egyik 
sarkalatos elve Istennel minden tekintély tagadása. No 
már pedig ezt az elvet Ritschl uram ugyancsak nem 
hallotta sem aquinó sz. Tamástól, sem a kath. egyház 
tanával összhangban fejlődött egész középkortól. A te-
kintély tagadását társadalmi elvvé az u. n. reformaczió 
tette. Hmc derivata clades. 

f A cisterci rend gyásza. Súlyos veszteség érte a 
cisterci rendet. Egy régi, fáradhatatlan munkásságu tag-
ját vesztette el Tóth Ferencz rendtárs és tanár halálával, 
a mely f. hó 10-én Szentgotthárdon, buzgó tevékeny 
életének 54-ik évében ragadta őt el. A rendbe 1852. 
aug. 28-án lépett. Ünnepélyes fogadalmat tett 1856. aug. 
14-én. Aldozárrá szenteltetett Egerben a nagynevű Bar-
takovics Béla érsek által, 1858. tebruár 4-én. Első szent 
miséjét ugyanott mondotta, mely alatt kézvezetője Ju -
hász Norbert , kassai tankerületi nyug. főigazgató, akkor 
az egri ciszt. rendi társház perjel-igazgatója volt. Ta-
nári pályáját szinte Egerben kezdte, hol még ma is 
kedves emlékezetben él ; innen áttétetett Székesfehérvárra, 
majd Pécsre. A tanári pályán Istennek s a hazának 
megszakítás nélkül 30 évig szolgált. A mult 1886-ik 
évben, húsvét táján, erősen meghűlt s hangját vesztette 
annyira, hogy szavát érteni alig lehetett s a tanévet 
befejezni nagynehezen volt képes. A szünnapokban gyó-
gyulást keresett Budapesten, Navratil tanárnál, de saj-
nos, nem talált. Elkedvetlenedve, nyugalomba vonult, 
kívánsága szerint Szent-Gotthardra, hol nem egészen 
egy évi pihenés után jobb létre szenderült. Mint pap, 
mint hazafi, mint tanár és mint rendtárs egyaránt min-
denben hiven, lelkiismeretesen, jelesen betöltötte hiva-
tását. Azon körök, melyekben ismerős volt, bizonyára 
mély sajnálattal, könnyezve vesznek tudomást váratlan 
elhunytáról. Az elhunyt rendtárs fölött novitius-társa, 
Supka Jeromos apát ő nsga mondá nagy hatással a 
szent beszédet. Legyen könnyű a föld teste fölött, lelke 
pedig nyerje meg a megérdemlett örök üdvösséget ! (Eger.) 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A magyar nemzet vallási és nemzeti hivatásáról. — Egyházi Tudósítások: R o z s n y ó 
A Kósa-Schopper árva- s kórház. — B e r l i n : A német katholikusok idei nagygyűlése és a ka th . nép hangulata. — Vegyesek. 

A m a g y a r n e m z e t v a l l á s i é s n e m z e t i h i v a t á s á r ó l . 
(Vége). 

Isten a világtörténelem szegletköve, a pol-
gárosodás zárszava. 0 tar t ja fen a népeket, ve-
zeti őket a vallási és nemzeti hagyományok vé-
delme alatt. 0 mindenütt jelen van a népek 
mozgalmaiban, a századok munkájában. 0 osztja 
ki az egyes népek szerepét, ö tűzi ki tehetségeik 
és erkölcseik összegéhez mért világtörténelmi 
rendeltetésüket. 0 önti be a népek lelkiisme-
retébe egyetemes és nemzeti hivatásuk tudatát, 
s ö hajlítja intézményeiket és törvényeiket ezen 
hivatás szolgálatába. 0 jelöli ki az egyes orszá-
gok osztályrészét az egyetemes társadalmi czélok 
és közmivelődési érdekek munkájában, s ö aczé-
lozza a faji ösztönöket és becsvágyat, hogy a 
nemzeti folytonos újjászületésen fáradozva a 
nemzeti sajátságokat érvényre hozzák. Ő hivja 
a népeket és királyokat, hogy a Messiás kísé-
retéhez csatlakozva a kereszt diadalát az év-
ezredeknek biztosítsák. Ö mondhatja csak egye-
dül: minden a mi van, az enyém, a népek és a 
századok, és én életet adok azoknak, a kik hisz-
nek bennem. 

Mily csodálatosak az ö utjai! A szépnek 
érzékét s a gondolat sugarát akarja szétárasz-
tani? Teremti Hellászt. A jognak tudatát akarja 
a közrend és a szabadság számára m egál lapítani, 
s a politikai egységgel a világot megajándékozni? 
előlépteti Rómát. A monotheismus számára ke-
res népet a bálványimádás közepett, s a meg-
váltási remények ápolását és hordozását akarja 
biztosítani? kiválasztja Izraelt. S mikor a régi 
polgárosodás összetörött Róma bűnei és a bar-
bárok csapásai alatt, az üldözések vérfürdőjében 

született kereszténység csarnokaiba egymásután 
hivja meg a nemzeteket. A nagy eszmék és 
egész az áldozatig fokozott érzelmek forrását ö 
nyitja meg a francziák lelkében ; a tudás és 
gondolat munkájával ö bizza meg a germánokat; 
ö ihleti meg az olasz fantáziát, és avatja e népet 
a művészet mesterévé; ő ülteti hajóra Ko]um-
bust, küldi útra Spanyolországot és Portugállt, 
hogy uj népeket keressenek a kereszt világossá-
gának, s elvigyék a keresztény polgárosodást az 
Oczeán túlpartjaira, Amerika rengetegeibe, Afrika 
belsejébe, Ázsia pusztaságaiba, mindenüvé. Mikor 
aztán bajnokra volt szüksége és katonára, a 
kire rábizza szent neve dicsőségének, a kereszt 
becsületének, a keresztény polgárosodás vívmá-
nyainak a keleti barbárság ellen való megvédé-
sét; akkor előhívta a magyart, és kezébe adta a 
kereszténység kardját. Katona és apostol. A csata-
téren születik, de nagy érzelmek csiráját hordja 
szivében. Keze vértől párolog, de ha lemossa, 
nagy dolgokat fog végezni. 

Európát Róma téri tette meg, a keresztény-
ség utja a pápaságtól indult minden irányban. 
Papok téritik meg a frankokat, szerzetesek az 
angolokat. A németek apostola sz. Bonifácz, a 
szlávoké Cyril és Method voltak. És téged hazám 
ki téritett Jézus vallására? kinek szavára haj-
tottad meg büszke homlokodat Jézus keresztje 
előtt te nemes magyar nemzet? ki volt a te 
apostolod, ki volt a te téritőd? 

Istenem, mily fönséges látvány fejlik ki 
előttünk a multak homályából! István a ma-
gyarok fejedelme leszáll aranyos székéről, feszü-
letet vesz a kezébe és evangéliumot. És meg-
nyitja ajkát, s a magyar magyartól, a magyar 
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nemzet az ő fejedelmétől hallja Istennek igéit. 
A mit hall és a mit lát, lelkét egészen elbűvöli; 
az a ki parancsol az egész nemzetnek, az a n^p 
szolgájává lesz; az a ki uralkodik az egész or-
szág felett, az testvéreinek nevezi alattvalóit. 
A nemzet ura oda lép a rabszolgához s leoldja 
annak lánczait, s a betegeket és a szegényeket 
tiszteletébe és szivébe fogadja. Majd rámutat 
arra a darab fára és az azon függő Jézusra, 
felmutatja azokat az emberiség bűneiért elcsi-
gázott karokat, azokat a vérrel boritott lábakat, 
kitárja a szeretet Istenének megkékült oldalát, 
csókjaival érinti annak mély sebét, aztán az 
isteni sziv szeretetébe füröszti népét ! — Aztán 
mintha érezné a távoli vihar szellőjét Kelet felől 
s látná a fellegeket tornyosulni éjszakról, — 
iskolákból és templomokból épit védfalat országa 
és népe számára, s feltűzi tornyaira a keresztet 
és a magyar zászlót. Európa őrszeme tehát már 
helyén áll, a vallás és kötelesség nemzete már 
jövendőbeli magas hivatásának terére lépett. Az 
eszmék és intézmények egész forrongása követ-
kezik a beállott nemzeti újjászületésben. Az uj 
állam uj alapokat kap, a közszellem eddig isme-
retlen erőt merit a szeretet evangéliumából: a 
kereszténység szelleme áthat mindent, éltet 
mindent, s a foganatba vett államalkotás nagy 
munkájához kimerithetlen erejének és eszközei-
nek összes elemeit mozgásba hozza. 

Európa látja e nagyszerű jelenetet, s elámul : a 
pápa látja sz. István csodálatos hitét és lelkét, elragad-
tatva felkiált : 0 apostol ! Aztán koronát küld neki és 
kettős keresztet, s megajándékozza az apostoli királyság-
nak másutt sehol sem létezett jogaival. 

Oh mily nagy a te szived Krisztus jegyese, népek 
anyja, Anyaszentegyház ! Mint lángol benned az Isten 
kegyelme által felgyújtott szeretet a népekért és a 
királyokért ! Kitárod karjaidat, s kebledre öleled uj 
fiadat, Kelet vándorát ! Nem bizalmatlankodol és nem 
csinálsz hatalmi kérdést az uj ország megtéréséből. 
Hogy ugymondjam helyetteseddé teszed az egyházi kor-
mányzat köréhez tartozó dolgokban, és nem féltékeny-
kedel a neki adott jogokra nézve, s lelkedben még csak 
gondolata sem villan meg annak, hogy azzal sz. István 
és utódai valaha ellened visszaélhetnének ! Hitért áldo-
zatot, bizalomért bizalmat, s a Jézus szereteteért az 
egyház szeretetét adod, s apostoli souverainitásod egy 
részét önként adod át a magyarok királyának, hogy* 
ilykép befejezd a magyar államalapítás müvét, hogy 
minden kétséget kizáró kifejezésre hozd a magyar állam-
eszmét, s teljessé tedd a magyar államnak ugy Kelet, 
mint Nyugattól való függetlenségét, s mindenkorra ráüsd 
a kereszténység dicső jellegét a magyarok hazájára. 

Ájtatos Keresztények ! a mai szent ünnep örömei 

között, midőn a magyar állam kilencz százados sánczain 
járunk, s kegyeletünk előtt áll nagy királyunknak az 
Isten ereje által az enyészettől megóvott szent jobbja, 
mely az Isten és a haza szeretetében nemzetünk és az 
egyház közötti szent frigyet megkötötte, s midőn al-
kotmányunk viharedzett ormán ma is sértetlenül látjuk 
ragyogni a magyar szent koronát és az apostoli keresztet, 
ne feledkezzünk meg arról az Anyaszentegyházról, melv 
vallásos és nemzeti hivatásunk egyik főténvezője, állami 
függgetlenségünk lelkes védelmezője és ápolója, kulturánk 
és európai fejlődésünk hü támasza és előharczosa, nemzeti 
megizmosodásunk és növekedésünk segitő barátja, Ma-
gyarországnak mindenkor hü szövetségese volt. Hála és üdv 
Péternek ! ki ül a sziklán s világosságot, békét, haladást 
és szabadságot oszt az egyház hajójához kötött népeknek. 

Igen, az egyház megérdemli tőlünk ez érzelmet, 
mert nagy dolgot cselekedett a mi népünkkel. A keresz-
ténységbe való beolvadás szüksége, vagy a nemzeti bu-
kás örvénye, — egy fönséges vallási és nemzeti hivatás 
dicsősége, vagy a barbárságban való megsemmisülés ve-
szélye közé helyezve, hol vette e nemzet egyszerre azon 
államalkotó elemeket, azon fejlesztő és termékenyítő 
erőket, a melyekkel eddig nem rendelkezett ? Hol vette 
az összetartás és tömörülés tényezőit azon időben, midőn 
a nemzeti szétfoszlás és államegység felbomlása teljes 
folyamatban volt? Hol vette a népélet konzervatív tevé-
kenységét, a békés munka ösztönét ? Ki öntötte ezen 
szilaj s fegyelmet nem tűrő nép szivébe a kötelesség és 
jog tudatát, s a korlátlan függetlenségi ösztönök elé ki 
állitá az engedelmesség és rend törvényeit? Ki alakitá 
át e nép lelkét, s természete, tulajdonaiból, vérmérsék-
letének állapotából, kedélyének hangulatából vájjon ki 
nyitotta a magasztos érzelmek, a lángoló lelkesedés s a 
nagy tettek oly gazdag forrását ? Ki adta e heves, in-
gerlékeny, nyugtalan, változékony vérű nemzetnek az 
állandóság, a kitartás és a mérséklet szellemét ? Ki kö-
tötte e kalandos, harczszomjas, vándor népnek lábait a 
a házi tűzhelyhez és a haza határaihoz ? Ki változtatta 
nyers természete féktelen indulatait nagylelkűséggé, a 
keg\etlenségi hajlamokat nemes lovagiasságá, a harczi 
szenvedélyt a jog és az igazság védőjévé ? Ki oltá a 
magyar kebelbe a lovagias érzelmeket, a kicsinyek, a 
gyöngék, az elnyomottak és a legyőzöttek szeretetét ? 
Ki csepegteté ereinkbe az érzelmet, mely az elárult jog, 
az üldözött igazság, a meggyalázott becsület s a kigú-
nyolt gyöngeség és szenvedés láttára arczunkba szökteti 
a vé r t ? Ki tanitá meg e nemzetet a becsület rajongó 
szeretetére ? Ki emelte fel annak szellemét, tágitá ki 
szivét, kifejlesztvén Istentől adott összes tehetségeit tör-
téneti nagy hivatásának mértéke szerint ? Ki hozta Ö3z-
hangba az ősi magyar jellemet a keresztenvség szelle-
mével, a nemzeti intézményeket és hagyományokat a 
polgárosodás igényeivel, a magyar erkölcsöket és for-
mákat az európai mivelődés haladási ösztönével ? Ki 
ölelte szivére, ki fogadta barátjává az itt idegenül, el-
szigetelten álló magyart akkor, mikor azt egész Európa 
gyűlölte, s ki nyerte meg számára a Nyugot és Dél 
népeinek rokonszenvét és bizalmát, midőn azokat a boszu 
érzete tölté el irántunk ? 
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Ki más, ájtatos Keresztények, — mint az egyház ? 
E tény igazsága oly teljes, oly általános, hogy nemzeti 
tudatunk, intézményeink és hagyományaink azt nyiltan 
hirdetik, s maga a nagy ünnep, melyet ma ülünk, vajion 
nem ünnepélyes nemzeti elismerése és szentesitése-e ezen 
történelmi igazságnak? Nézzétek, alig emeli tekintetét a 
kereszt felé a magyar, már is egy magasabb élet vilá-
gossága hat ja át lelkének sötétségét. Az isteni szerete-
tet érzi közelíteni magához és uj já születik. Nagy elvek 
hatalma ragadja meg a lelkeket. Szerte hangzik az apos-
tol szava: „a szeretet a parancs végczélja." *) Es meg-
indul a szeretet, és szövetkezik az emberiséget vezető 
nagy eszmékkel, az igazságosság, a jog, a szabadság, a 
kötelesség és az áldozat eszméivel, hogy megkezdje cso-
dálatos működését. Legelőbb is a rend elemeit szedi ösz-
sze, hogy szellemével áthatva, egész kiterjedésében azt 
megvalósíthassa. A szeretet ennélfogva a rend hordozója, 
ó azon szoros és felbonthatlan összetartás lelke, mely 
egyenlően irányítja minden egyes akaratát , közös rendel 
tetésének betöltése felé. Az Isten a szeretet által élteti a 
lelket a rend állapotában, s emeli fel azokat az igazsá-
gossághoz, mely a társadalom testének, összes erejének 
teljes és tartós öszhangot kölcsönöz. Az igazságossággal 
párosult szeretet, az összes vallási és állami élet mozgató 
ereje, mindkettő az erkölcsi világ törvénye. Az igazsá-
gosság fentar t ja az embert, a szeretet az élet tüzét és 
tevékenységét önti belé, mindkettő fölemeli a társadal-
mat, s megdicsőíti abban az emberi életet, és képessé 
teszi azt, hogy megközelíthesse az Isten által kijelölt 
tökély azon eszményét, melynek legmagasztosabb kifeje-
zése maga. az isteni törvény. 

A szeretet éltető tevékenysége és az igazságosság 
összetartó működése alatt megy végbe az emberiség ha-
ladása, alapul meg a szabadság, és terjeszkedik mind 
szélesebb körökre, hogy közös hatásukban az összes 
egyedi és kollektiv erőket kifejleszszék, és megalapitsák 
a szabadság rendjét, melyet Isten souverain akarata tűzött 
az emberi lét társadalmi rendeltetése elé. A jog a szere-
tet folyománya, mely megszenteli a jogo t ; viszont a jog 
feladata tisztelni azt, a mit az erkölcsök alkottak. A jog 
tehát csak akkor bír hatálylyal, ha az erkölcsök alapján 
nyugszik, csak akkor lehet üdvös, ha ápolja és kifeje-
zésre hozza az igazságosság szellemét, mely szüli a sza-
badságot. Ezen nyugszik a társadalom haladási életereje. 
Mert ugy a szeretet, valamint az igazságosság is csak a 
szabadságban és a szabadság által lehet tevékeny. A 
szabadság azonban csak Istenben absolut, a földön korlá-
tozva van a rossz által, a mi az absolut „nem szabad." 
Az erkölcsi jónak a köre tehát egyszersmind a szabad-
ságnak a köre is. Ezen tan az emberiség lelkiismeretének 
tana, mely visszhangzik minden századok emlékeiből. 
Azon meggyőződés, hogy a rossz nem tartozik a szabad-
ság létkörébe, hogy tehát a rossz nem tar that jogot a 
szabadsághoz, — e tant beszélik a pogány irók könyvei, 
a keresztény tudósok kathedráiról azt hallja az emberi-
ség, s a modern irányú nagyobb szellemek is minden 
kétséget kizárólag tesznek arról nyilt vallomást. Socrates 

') Sz. Pál Timót, I. 5. 

a jónak cselekvésében látja a szabadságot, s a jó cselek-
vésének megakadályozását a szabadság megsemmisítésé-
nek mondja. 1) Aquinói szent Tamás szerint a szabadság 
abban áll, hogy a czél rendének fentartásával két külön-
böző rész között választunk, de hogy eltérve ezen rend-
től választhatnánk, az soha sem tökéletes szabadság.*) 
Montesquieu és Jules Simon vallomásai meglepők. Amaz 
igy szól: Az a szabadság, ha azt tesz3zük, a mit akarni 
kell, és soha sem vagyunk kényszeritve azt cselekedni, 
a mit akarni nem szabad.3) Ez pedig következő fontos 
nyilatkozatot teszi: A kik korlátlan szabadságot köve-
telnek, megrontják a szabadság eszméjét, mert kivétel 
nélkül mindent szabadon cselekedni nem más, mint a 
szabadság, az emberiség, a társadalom tagadása.4) ü 
szabadság megszorítása ennélfogva önmagunk megta-
gadása, a jónak, a közérdeknek és a közszabadságnak 
szolgálatában. Az önmegtagadás tehát a szabadság és a 
kereszténység zárszava. Csak Isten követelheti tőlünk az 
ő souverain jogánál fogva saját érdekeink alárendelését 
a közérdeknek, csak ő követelhet tőlünk áldozatot, mert 
ő lévén legfőbb ura mindennek, a mi létezik, ő rendel-
kezik egyedül a teremtményi élettel. Ezen alárendelésben 
tisztulván teljessé az ember szabadsága, világos, hogy 
az áldozat a teremtett szabadság természetes törvénye. 
Az áldozat, midőn tevékenységhez jut , szüli a köteles-
séget, mely egyensúlyban tar t ja a szabadságot és a jogot. 
A kötelesség tudománya, mondja Jules Simon, az áldozat 
tudománya, Istenért és emberekért élni és nem önmagáért, 
ez a kötelesség összfoglalata. *) Áldozat és kötelesség 
képezik tehát a jognak szükséges föltételeit. Mert reám 
nézve áldozat, hogy másnak a jogát ne sértsem, s má-
sokra nézve kötelesség, hogy az én jogaimat tiszteletben 
tartsák. Mindezen elvekből együttvéve foly az engedel-
messég erénye, mely betetőzi a vallási és állami élet 
teljességét. A mely nép az engedelmesség erejét elveszte, 
az megérett a szolgaságra ; viszont a mely nép az Isten 
törvényének szelleme által vezettetik, az a despotismus 
minden támadása ellen védve van ! 

S hogy az egyház ezen elvek erejének és tekinté-
lyének mértékét kimutassa, visszavezette azokat isteni 
örök forrásukra, kijelentvén sz. Pál lal : „hogy más ala-
pot senki sem vethet azon kivül, mely vettetett, mely a 
Krisztus Jézus ;" 6) a mely alapon mint ugyanazon apostol 
mondja : „minden a miénk, akár az élet, akár a halál, 
akár a jelen, akár a jövő, — mi pedig Krisztuséi va-
gyunk, ki pedig az I s t ené ; " 7 ) a ki a zsoltáros szerint 
„a nemzeteket örökségül s a földnek határait tulajdonul 
adá szent Fiának," 8) a miért „Öt a föld minden királya 
imádja, s minden nemzet szolgálni fog neki ; " 9 ) mert 
„Jézus Krisztusban van csak üdvösség, benne kell meg-
újulnia mindennek, a mi a mennyekben és a mi a föl-
dön vagyon." 10) 

Memorabilia Socratis IV. 5. 2—4. 
2) D. Thomae Summa Theol. 1. Quaestio LXII. Art . 8. ad 3. 
3) Espr i t des Lois I. XI. ch. III. 

La Liberté I. 211. Le Devoir p. 10. 
6) Kor. III. 11. 7) U. o. 32. 33. 
") II. Zsolt. 8. 8) LXXI. Zsolt. 1. 

10) Ephes. I. 10. 
15* 



EEL. iIGIO. 

De ezzel még az egyház meg nem elégedett. A 
megváltás tanainak az államéletre való alkalmazását 
gyakorlatilag is feltüntette. Fölemelte a király szivét 
Jézus Krisztushoz, a Golgota királyához, s megmutatta 
neki a tövis koronát, s azt mondá : a királyok királya 
ilyen koronát hordozott, feje vérzett, s szive meghalt 
a népért. Te neked élned kell országodért, és annak 
boldogságáért. A hatalom nem a királyokért van, hanem 
a királyok vannak a népért, mint volt Roboám és Dávid. 
A király tehát, a kereszténység tanainak Aquinói szent 
Tamás által kifejezett szavai szerint, atya legyen, ki a 
közjó felett őrködik a nélkül, hogy saját javát keresné. 
A keresztény szeretet és alázat magaslatára emelvén 
ilykép a királyi méltóságot, ugyanazon bölcseség isteni 
szeretetével fordul az alattvalókhoz, s igy tanitja őket : 
„nincs hatalmasság hanem csak Istentől, a melyek pedig 
vannak, Istentől rendeltettek." 2) „Annak okáért szükség, 
hogy engedelmeskedjetek nemcsak a büntetés miatt, ha-
nem a lelkiismeretért is." 3) 

S hogy a polgári kötelességek, az alattvalói hűség 
és a hazafiság nagyszerű példáit feltüntesse, bizonyságul 
hivta a kereszténység nagy századait. Sz. Pál a börtön-
ben ül, az államhatalom elfogatta őt, és sz. Pál a bi-
lincsek között is azt hirdeti: „Nincs más hatalom, ha-
nem csak az Istentől." 4) Sz. Pált megvesszőztetik, és ő 
kinjai között is azt k iá l t ja : „engedelmeskedjetek." 5) Sz. 
Pál a vérpadon áll, a bakó pallosa villog fölötte, és ő 
azt mondja : „a ki ellene áll a hatalmasságnak, Isten 
rendelésének áll ellene." 6) — A zsidók Neró alatt ül-
döztetnek. A nép vére forr, haragja kitörni készül, hogy 
lerázza a római igát ; de felriad az egyház lelke, s oda 
kiáltja Jeruzsálemnek : „Istent féljétek, a királyt tisztel-
jétek, mert az kegyelem, ha valaki Istenért lellkiis-
meretességből tűri a viszontagságokat, bűntelen szen-
vedvén." 7) 

Ez volt a kereszténység tana a börtönökben, a vad 
állatok körmei között, a máglyákon, mindig és mindenütt. 
A legvérengzőbb üldöztetések között, a halál aratásának 
szörnyű napjaiban nem némult el az egyház tanítása: 
„adjátok meg a császárnak a mi a császáré." 8) Adót 
kell fizetni? azt mondották: „adjátok meg tehát min-
dennek a mivel tartoztok, a kinek adóval adót, a kinek 
vámmal vámot." 9) A circusból, a vadállatok körmei közül 
a hadi szolgálatba mentek, s miután bekötözték a val-
lásukért kapott sebeiket, — meg tudtak halni a hazáért. 
Ilyen a keresztény polgár az ő hazafiságában! „Naponta 
imádkoztak a császárért", irja Tertullián, „s naponta mu-
tattak be az Istennek vérnélküli áldozatot azért az ál-
lamért, mely naponta áldozott testvéreik vérével." 10) 
Joggal mondhatta tehát sz. Jusztin vértanú a császár-
nak : „mi vagyunk azok, a kik legnagyobb mértékben 
segitjük elő a közbékét, midőn tanítjuk, hogy az Isten 
előtt nem marad elrejtve a gonosz s hogy mindenki meg-

De régim, principum I. Cap. 1. 
2) Róm. XIII. 1. u . o. 5. 
4) U. o. 1. i) u . o. 5. 
s) U. o. 2. 7) Sz. Péter I. Lev. II. 17—19. 
*) Sz. Máté XXII. 21. 9) Róm. XIII. 7 

10) Ad Scapulam 2., 2. 

hal, hogy érdemei szerint örök büntetését, vagy örök 
jutalmát elvegye." 

E tanok és e példák hatása alatt születtek a ke-
resztény államok, született a magyar állam is, fejlődtek 
ki az alkotmányos intézmények, emelkedett a közrend és 
a közszabadság épülete, s történt meg az egész nemzet 
egyéni belső átalakulása, újjászületése. Ezen elvek ter-
mették nemzetünkben a nagy vallási és hazafias erénye-
ket, népesiték meg történelmünket szentekkel és keresz-
tény hősökkel. Ezen eszmék hatása alatt terjedt szét a 
vallásos érzelem, az Isten iránti lángoló szeretet, melv 
egyesült a hazafisággal. Ezen eszmék hatása alatt kép-
ződtek azon nagyszerű ideális jellemek, a kik örök szép-
ségei maradnak az emberiségnek, mely, ha a keresztény 
király példányát keresi, sz. Istvánra mutat, ha hőst és 
lovagot akar a királyi korona alatt látni, sz. László 
alakjára néz. Ha a női lélek bevégzett szépségének cso-
dáját akarja feltárni, sz. Erzsébet ölére borul, hogy ott 
a legenda szerint rózsává változzék. A sz. Margitok, 
Nagy Lajosok, a Hunyadi Jánosok, a Szapárv Péterek 
és a keresztény hit és nemesi élet számos magyar alak-
jai a kereszténység csarnokán át jutottak az emberiség 
nagyjainak és kitűnőségeinek fényes sorába ! — De az 
egyház még ezzel sem elégedett meg. A magyar államot 
megteremteni, annak függetlenségét megállapitani és biz-
tositani, a magyar lelkét, szivét és jellemét átalakítani, a 
polgárosodásban fölnevelni és ekként azt nagy hivatásá-
nak föltételeivel ellátva a jövő viharai és alakulásai szá-
mára előkészíteni, — ez az egyháznak még nem volt 
elég. Az egyház még ennél is többet tett. Társává sze-
gődött az évszázadok utjain át, hogy megvédeni segítse 
a magyar államot, hogy a nemzet lelkében fentartsa hi-
vatásának tudatát, hogy nemzeti önállásunk épségén őr-
ködjék, s ne engedje, hogy azt a földet, a melyet apáink 
kardja szerzett meg számunkra, bárki elvegye tőlünk ! 
Oh mily csodálatos vagy te isteni szellemed nagyságában, 
szereteted végtelen kincseiben, keresztény katholikus Anya-
szentegyház ! Mint szeretlek téged a világosságért, mely-
lyel a lelkeket elárasztod, a szentségért, mely nyomdo-
kaidban terem, az Istenért, ki veled van, és Jézus Krisz-
tusért, ki te benned él ! Mint szeretlek téged az Istenben 
való hitedért, a Jézus Krisztusért szenvedett üldözteté-
seidért. örökké birt, lényedtől, — szellemedtől elválaszt-
hatlan szabadságodért, önkormányzatodért ; mint szeretlek 
a szegényekért és a szerencsétlenekért, kik kebleden pi-
hennek, s a részvét könnyeiért, melyekkel a világ szen-
vedését enyhited ! Mint szeretlek téged szent Egyház 
mindezért ! óh de szeretlek azért is, mert az én hazámat 
is szereted ! A megpróbáltatások, az ellenség támadásai, 
a nemzeti hanyatlás, a pártviszály és szerencsétlen hábo-
rúk napjaiban egy szót hallott mindig a magyar és ez a 
szó Péteré volt, az egyházé ! Idegen nemzetek agyarkodtak 
ellenünk, vagy saját királyaink gyengesége akarta ha-
zánkat idegen fejedelmek hűbéresévé tenni, jött Péter, 
jöt t a pápa s szava felrázta a nemzet lelkiismeretét. 
Tabitha kelj fel ! Magyar nép, magyar nemzet ébredj ! 
hazádat, függetlenségedet vész fenyegeti ! pedig Magyar-
országnak szabadságában kell maradnia, nem illik, hogy 

') S. Just. apol. 12. 
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más ország királyának hatalma alatt legyen, szól VII. 
Gergely. Es megmentette hazánkat attól a gyalázattól, 
hogy IV. Henrik adófizetőjévé legyen. Tatár had dúlta 
fel az országot s harmadfél század munkáját, eredmé-
nyeit romba döntötte. A szétvert nemzetnek, a földön-
futóvá lett királynak szivét ki rázta fel a szerencsétlenség 
iszonyú éjjeléből, ki önte hitet és bizalmat erőnk és 
jövőnk iránt a magyarba? Jö t t Péter, jött a pápa! Ta-
bitha kelj fel ! Magyar nép, magyar nemzet bizzál ! Fon-
tos segedelmet hozunk, összes csapatainkkal oltalmadra 
jövünk, ir ja IV. Bélának IX. Gergely. Aztán jöt t a török, 
de jött Péter is, jöt t az egyház is, jöttek a pápák is. 
Jöt t Kapisztrán, jöt t a segítség, jöttek a pápa által fel-
szólított külföldi csapatok, jöt t pénz és buzdítás. A nem-
zet lelke csügged, kar ja hanyatlik, senki sincs mellettünk ; 
de virraszt Péter, jö» a pápa. Tabitha ébredj ! Magyar 
bizzál, én veled vagyok. Es jön negyvenezer fegyveres, 
jön Carvajal, Hunyadi kardja megvillan Belgrádnál, s a 
török futva menekül ! A török folyton fenyeget, de Péter 
folyton mellettünk van hosszú évtizedeken keresztül. S 
mikor a mohácsi téren a nap leáldozott, Péter, a pápa 
katonáinak vére együtt párolgott a magyarok vérével. 
Iszonyú éj borult ekkor a hazára, a sir szélére jutot t 
ekkor a magyar. De vele volt Péter, vele volt az egy-
ház, s száznegyvenöt éven át Európában nem némult el 
a pápák szava : Segélyt Magyarországnak ! — S mikor 
a törököt kivertük, aztán egy másik nagy megpróbál-
tatás napjai következtek, — — — de te beszélj Péter, 
te mondd meg egyház mit tettél a legutóbbi gyászos 
idők szenvedései között nekünk ! Szólaljatok meg ti az 
oltárok mögé rejtőzött könyek, ti a templomokba me-
nekült sóhajok ; beszélj te vallás, mely a nemzettel együtt 
gyászoltál, beszélj te isteni remény, mely imáink között 
születtél, s a nemzeti közszellemet ápoltad és vezetted. 
Igen, Péter, neked részed van a világosságban, melynek 
boldogító fényében a magyar ma ragyog. Igen, egyház ! 
te mindig hü maradtál szövetségesedhez, barátodhoz, 
fiadhoz, a magyar nemzethez. 

Ájtatos keresztények ! A mely nép egyszer keresz-
ténynyé lett, az vagy hű marad vallási hagyományaihoz, 
egyházi intézményeihez, vagy elenyészik. A mely álla-
mot az egyház szövetségében építettek fel, annak e szö-
vetségben kell maradni, hogy életét folytathassa. 

Népek ereje, politikai és kulturális jelentősége 
mindig egyenes arányban áll azon tisztelettel, a melylyel 
vallási és nemzeti hivatásuk tudatát őrzik, és annak ha-
gyományaihoz ragaszkodnak. Ezen hivatás tudata tartotta 
fön a magyart történeti nagy útjában, s mentette meg, 
hogy az őt környező idegen nemzetek között el ne 
merüljön. Es vájjon a jelen nagy alakulásai között más 
czél, más hivatás áll vallási és társadalmi életünk, nem-
zeti érdekeink, állami és közművelődési törekvéseink 
előtt, mint az volt, a mely egy ezer éves multunkat be-
tölti ? Az uj korban megszűnt talán kilencz századon át 
becsülettel betöltött kötelességünk a kereszténység és 
nyugoti polgárosodás iránt ? Kiesett talán kezünkből 
Hunyadi kardja, s a kereszténységnek Kelettel való 
közvetítési nagy feladatát mások perelték el tőlünk ? El-
szigetelten, idegenül állókká lettünk mi a nagy világ-

események hatásai alatt, s elfeledtük szerepünk folyta-
tását a keletiség és nyugotiság évezredes harczainak 
legújabb fordulataiban ? Kiestünk talán az európai népek 
vallási és társadalmi törekvéseinek solidaritásából, s el-
feledtük, hogy a kereszténység nagy eszméinek előhar-
czosaivá rendelt bennünket a Gondviselés minden idő-
kön át ? 

Ha pedig vallási és nemzeti hivatásunk az uj 
viszonyok között nem hogy változott volna, hanem a 
régi alapokon inkább még növekedett ; ha a kard 
mellé még a keresztény eszmének szolgálatát és kaptuk, 
s az emberiség szolgálatában a harcz munkája mellé 
a kultura munkája is osztályrészünkké vált : kérdem, 
vájjon a régi alapokon folytatott u j munkásság, a 
régi hagyományok által hordozott uj feladatok között 
nélkülözhetjük - e támogatásá t , testvéri közreműködé-
sét, baráti hű szolgálatait annak az egyháznak, mely 
a múltban nemzeti létünk alapitója, állami függet-
lenségünk megteremtője és védője vol t? Vájjon meg-
szünt-e az egyház az uj viszonyok között azon üdv-
intézete lenni az emberiségnek, a mely világosságot 
és szabadságot áraszt a népek életére, erőt és nagy 
tettek szellemét oltja a nemzetek vérébe ? Hát meg-
szűnt az egyház azon tényező lenni, a melyre az 
emberiség rászorul, midőn viszontagságai között fel-fel-
keresi azt, hogy vezetése alatt az örök és termékeny 
keresztény élet pályájára ismét visszatérjen ? Övezd fel 
hát ágyékodat Sión leánya, Krisztus jegyese szentegyház, 
s folytasd utadat sz. István nemzetével annak jövője felé. 
Félre értetve, elszomoritva nem egyszer, csendes fájdal-
mad ne keressen más vigaszt, mint a nagyságot és bol-
dogságot, melyre e nemzetet emelni segited ! Haladj 
karöltve hazánkkal, s bontsd ki öltönyöd redőiből a nem-
zeti újjászületés nagy eszméit, melyek nálad vannak, 
hisz te vagy a világosság és szeretet isteni vallása, mely 
meggyőzi a világot ! 

Es te az Isten keze által vezetett népe első szent 
királyunknak ! nézz multadra, s nemzeti nagy hányatta-
tásaid és sikereid tanulságaiból merits bölcseséget s irányt 
jövő pályádra. Ne élje meg egyetlen magyar se, hogy 
valaha széttépd a szent István keze által font azon szö-
vetséget, melyben erődnek és függetlenségednek forrását 
találhatod mindenkor. 

Ezen szövetség áldásai termékenyítsék a testvéri 
szeretetet, a vallási békét és a hazához való hűséget a 
magyar föld minden gyermeke között, hogy a magyar 
egy legyen, erős legyen és boldog legyen ! 

Mozdulj meg tehát te szent Jobb, s vezesd hazán-
kat az ösvényen, melyet sz. István bölcsesége jelölt ki 
egyházi s nemzeti intézményeinkben. Ápold nemzetünk 
szellemében a vallásos érzelmeket, hozd világosságra 
lelkéberf"az éles látás és bölcseség tudatát, hogy soha 
se feledje, miszerint az egyház a nemzeti egység jelképe, 
a magyar állam eszmehordozója, s hogy kulturális ha-
ladásunk, állami fejlődésünk, nemzeti hivatásunk nagy 
feladatainak munkájában ezen egyház szeretetére és nem-
zeteket fentartó szellemére szüksége van. 

* * * 
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Dicsőség az Istennek, ki itél a népek és királyok 
felett ! Üdv, boldogság, hosszú élet a királynak, ki 
imádja Istent, és atyja népének! Áldás és boldogság 
neked hazánk a béke malasztjában, Jézus Krisztus által, 
most és örökké! Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Rozsnyó. A Kösa-Schoppper árva- s kórház. — 

Annak idején emlitve volt a „Religio"-ban (1880. II. 42. 
sz.), hogy egyházmegyénk buzgó püspöke, dr Schopper 
György ő mlga szeretettől lángoló szive sugalatát kö-
vetve, a megye és város javát előmozditandó, a néhai 
Huszkó Károly czim. kanonok által egy gyermek-szemi-
nárium és néhai Kózsa Károly s neje Mihajlovits Alojzia 
által egy áiva- s kórház létesítésére tett alapítványokat 
foganatosítandó, e hármas intézetet saját költségén szán-
dékozik felépíteni. 

Az ige testté lön. „Az adakozóknak, — úgymond 
sz. Ágoston. — midőn még nem akartak, sugalta, hogy 
akarjanak ; midőn már akartak, ösztönözte őket, hogy 
tegyenek és midőn cselekedtek, segitette, hogy mindent 
bevégezzenek." 

A pár já t ritkító, góth stvlben épült intézet közel 
250,000 fr tba került, mely összegnek 4/6-részét a nagy-
lelkűt püspök magán vagyonából fedezte, követve sz. Je-
romos szavait: „Gloria Episcopi est, pauperum inopiae 
providere. Ignominia omnium Sacerdotum est, propriis 
studere divitiis." (Ep. ad Nepotian.) Minden javadalmas 
kötelessége a fölös jövedelmet, ha nem is ex justitia, sed 
e charitate jótékony czélokra fordítani, de ha valaki 
azonfelül saját patrimoniumából hoz áldozatokat : valóban 
dupplici honore dignus est. 

Es e körülmény teszi Schopper püspök alkotásait 
nagygyá s magasztossá, ki páratlan jótékonyságával túl-
szárnyalta nagynevű elődjeit és halhatatlanná tette ma-
gát a megyében és lett a város legnagyobb Maecenása. 

A város lakossága várva várta az alkalmat, hogy 
mélyen érzett háladatosságának s szeretetből fakadó tisz-
teletének imposans módon adjon kifejezést. Protestáns 
atyánkfiaitól indult ki a mozgalom. A polgárság színe-
java gyűlt össze a dr Markó Sándor kir. közjegyző által 
május hó 19-én a városház nagy termében egybehívott 
értekezletre, a melyen határozatba ment, hogy püspök ő 
mltsága a város első díszpolgárává választassák és az 
intézetek felavattatásának napján imposans fáklyásmenet 
rendeztessék. 

A város nemes képviselőtestülete magaévá tevén 
az ügyet, junius hó 9-ik napjára rendkívüli diszgyülést 
hirdetett. Valódi Űrnapja volt. A polgármester rövid 
megnyitó beszédje után a fent dicsért közjegyző ur a 
következő remek beszéd kíséretében terjeszté elő indít-
ványát : 

Tisztelt Városi Közgyűlés ! 
Rendkívüli ünnepélyes alkalom hozott össze ma 

minket. Es mikor én képviselő társaim megtisztelő meg-
bízása folytán szót emelek, élénken érzem, hogy igény-
telen előadásom távolról sem képes eléggé méltatni vá-
rosunk ünnepelt férfiának nagy érdemét ; oly érdemről 

van szó, melyhez hasonló a mi korunkban szerfelett 
r i tka ; — legyen azért megengedve, hogy emez ünne-
pélyes óra'ban a legrégibb kornak túlvilági isteneit s 
alakjait hívjam fel segélyül; — támogassanak azok, a 
mennyire lehetséges feladatom teljesítésében. 

A görög regevilág egyik hőse Orestes, elkövetett 
bűne miatt a boszuálló fúriák által üldöztetve, Athenbe 
Minerva szobrához menekül. Nyomában előrohannak a 
fúriák pihegve, üvöltve s korbácsaikat suhogtatva. Mi-
nerva meghallgatta az üldözöttnek kérését, — elősiet 
gyors szekerén s Athén tudós biráiból összeállítja az 
Areopágot, mely hivatva lesz Orestes felett ítéletet mon-
dani ; a fariák nyugtalanul lesik azt, s hízelgéssel, fe-
nyegetéssel igyekeznek a bírákra hatni. Minerva azonban 
szavazatát — egy fehér követ — Orestes felmentésére 
adván, miután a szavazatok megolvasásánál kitűnt, hogy 
azok két egyenlő részre oszlottak : a bírák Orestest a 
büntetés alól felmentették. Orestes hűséget fogad Minerva 
országának Attikának. De a fúriák nem nyugosznak s 
lázongni kezdenek, hogy jogaiktól megfosztattak. Minerva 
megnyugtat ja s lecsillapítja őket, s arra bírja, hogy át-
kaik helyett fordítsák inkább jóakaró arczukat az ártatlan 
ország felé, — fogadják el a tiszteletökre emelendő 
templomot, s mint jótevő Eumenidák hintsenek áldást 
és békét a földre ; — mire az ország uj védő istenei a 
számukra rendelt szentélybe fáklyafény mellett bevonulnak. 

Tiszt'elt Közgyűlés! Ha ezen ó-kori regét az em-
beriségre alkalmazzuk, azt látjuk, hogy az embert azon 
bűnei, hibái, könnyelműsége s gondatlan mulasztásai miatt, 
melyeket az erkölcsi és természeti világ rendje s törvé-
nyei ellen elkövet, épp ugy mint Orestest, boszuálló 
füriák üldözik a betegség, inség és nyomor képében ; 
követik őt mindenütt éjjel-nappal, lépten-nyomon, hogy 
zsákmányul ejtsék. A sorsa felett kétségbeesett szen-
vedő ember az istenséghez fohászkodik, ki meghallgatja 
kérését, s módot nyújt megszabadulására az által, hogy 
őt az emberi ész s az orvosi tudomány Areopágja elé 
állítja, — mondjon az ítéletet élete s halála felett. De 
ezen bíróság korántsem oly hatalmas, hogy önmagában 
az embert megmenthetné, s ha egy magasabb kéz Mi-
nervaként a szavazatok jobbra dőltét elő nem segíti, a 
gyenge és tehetetlen ember bíráinak legjobb akarata 
mellett is, balsorsának áldozatul esik. 

És boldog az, kinek a szenvedés súlyos napjait 
szerető családi kör gondossága enyhítheti, csillapíthatja, 
— ki növekvő örömmel érzi erejének fokonkénti gyara-
podását, mint győzik le jótékony házi nemtői az ellene 
törő fúriák hatalmát, — vagy — ha a gondviselés nem 
fehér, de fekete követ dobott sorsának mérlegébe — 
utolsó perczeiben tört szemekkel is megnyugodva látja 
felé hajolni övéinek áldó kezét. 

De annyival inkább felhívja részvétünket és szá-
nalmunkat azon számtalan szerencsétlenek sorsa, kik a 
betegség furiáinak üldözésétől nem tudnak hová mene-
külni ; hány van kinek nincs hajléka, vagy ha van is, 
olyan, hogy üldözői annak rongy fedelén s düledező 
falain át mindenünnen előnyomúlnak s reá rohannak, — 
a nyomor furiája megfosztja őket ágyuk szalmájától, az 
ápolás jótékonyságától, az éhség furiája pedig megra-
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bolja a sinylődőket utolsó erejöktől, — és az üldözök 
kara a halál ebeinek vad üvöltése mellett tart orgiát a 
kiszenvedett áldozatok felett. 

És ime előáll Rozsnyó városának egy polgára, 
legelső polgára s azt mondja : „szivem elszorul, lelkem 
elborul, ha e szomorú képre tekintek, nem nézhetem 
azt!" s nemesen érző lelke sugallatától indíttatva egy 
Istennek szentelt templomot s mellette hajlékot, nem, 
egy palotát emel elhagyott, segélyre szoruló, szenvedő 
ember- s polgártársai megmentésére, hogy ott a betegség 
és halálnak kinzó s öldöklő furiái legyőzve, megfékezve 
legyenek, és sok ezeren és ezeren adassanak vissza az 
életnek, a családnak, az emberiségnek. 

Orestes hálás volt felmentéseért, s Minerva templo-
mában az áldást hozó uj Istenek fáklyafény mellett fog-
lalták el helyeiket. 

Gyujtsuk meg t. uraim ! mi is hálánk s elismeré-
sünk fáklyáját most, midőn a dr Schopper György ur ő 
méltósága által alkotott szentélybe, a lakosság számára 
valláskülönbség nélkül rendelt kórházba, városunknak uj 
védő istenei: az emberszeretet, a humanitás és a türelem 
tartják ünnepélyes bevonulásukat : 

Mert az, ki egész életét mellék czéloktól menten 
magasztos hivatásának szenteli ; az, ki azon anyagi java-
kat, melyek állásánál fogva őt illették, rendeltetéséhez 
hiven a keresztényi humanitás czéljaira forditá ; az, ki 
ezenfelül magánvagyonának igen jelentékeny részét f'el-
áldozá, hogy közel háromszázezer forintnyi költséggel 
egy igen égető szükséget kielégítő s a kor követelmé-
nyei szerint mintaszerüleg berendezett, évszázadokra szóló 
alkotással ajándékozza meg szerény városunkat ; az, ki ez 
által hasznos szolgálatot tett, jó cselekedetet követett el, 
nem önzésből vagy hiúságból, hanem csupán azért, mert 
az neki valódi örömöt s megnyugvást szerez, s ki, mig 
azok neveit, kik ez intézet alapításához az eszmét s ké-
sőbbi fentartásához az eszközöket adták ugyan, de ezen 
pompás építmény felállításához nem járultak, azok neveit 
az uj építmény márvány lapjain aranybetükkel örökité 
meg, addig a maga részére az alapítás dicsőségéből nem 
igényel semmit, csupán egy elrejtett szerény helyet, 
hogy ott majdan jól betöltött földi pályafutása után az 
igazak álmát aludhassa, ismerjük be uraim, hogy ezen 
tisztelt férfiú Rozsnyó város közönségének háláját mél-
tán kiérdemli. 

De ha nélkülözzük is ez idő szerint a valódi nagy 
alapító nevének megörökítését az uj falakon, maradan-
dóan be van az vésve a város lakosságának szivében, — 
meg van és meg lesz az örökítve fényes betűkkel Rozs-
nyó város történetében. 

Mi, kik a jelenkor eseményeinek s jeleseink műkö-
désének tanúi vagyunk, csak kötelességet teljesítünk az 
által, ha helyet adunk városi jegyzőkönyvünk lapjain a 
valódi érdem méltatásának, s beiktatjuk a hálás jelenkor 
és a kegyeletes utókor emlékezetére, hogy városunknak 
embertársai javát szivén hordó püspöke polgárságunk 
igazi nagy jóltevője lett, s azért diszét képezi ő a pol-
gárságnak nemcsak magas állása, hanem, a mi még en-
nél is több, saját érdeménél fogva. 

En tehát a város közönsége egyhangú akaratának 

szerény tolmácsa vagyok akkor, a midőn indítványozom : 
mondja ki a tisztelt közgyűlés, hogy dr Schopper György 
püspök ur ő méltósága a közjólét s e város lakossága 
érdekében tanúsított példátlan áldozatkészségének hálás 
elismeréseül Rozsnyó város örökös díszpolgárául kijelen-
tetik, s azzal megtiszteltetik ; mely indítványomhoz még 
csak azon óhajt kapcsolom: bogy az emberi cselekedetek 
legigazabb bírája és az érdemnek legfőbb jutalmazója a 
mennyei Atya engedje azt, hogy ő méltósága az általa 
alapított intézmény működését s gyarapodását lelki öröm-
mel s testi erőben sokáig, igen sokáig szemlélhesse. 

Ajánlom indítványom elfogadását ! 
(Folytat juk.) 

Berlin, aug. közepén. A német katholikusok idei 
nagygyűlése és a kath. nép hangulata. — Mióta Putt-
kamer porosz belügyminiszter és Bismarck rokona, a 
porosz képviselőházban kifejezte reményét, hogy a Cen-
trumpárt szét fog foszlani, azóta a katholikusok ellenei 
versenyeztek az időpont meghatározásában, a mikor e 
bomlás beállana vagy legalább kezdetét venné. Legutóbb 
f. é. február hó 21-dike, a német birodalomgyülési kép-
viselőválasztások napja volt ily időpontul kitűzve. Azon-
ban a Centrumpárt ellenfeleinek közös támadása, az 
elhalt bibornok-álíamtitkár ismeretes leveleinek válasz-
tási czélokra történt kizsákmányolása daczára, a kath. 
választók hivek maradtak a Centrumpárthoz. Miután e 
párt kiáltotta a világtörténelemben páratlan tüzpróbát, 
bizonyára senki sem fog többé a kath. párt felbomlá-
sára spekulálni. 

Azért a párt ellenfelei közöl csak a legvérmesebbek 
próbálkoztak meg ama jövendöléssel, hogy az apri) 29-diki 
egyházpolitikai törvény meg fogja ásni a Centrumpárt 
sírját, ugy vélekedvén, hogy ezentúl a papság szenvedő-
leges magatartást fog tanúsítani és ennek következtében 
a Centrumpárt nem fogna újból megválasztatni, és 
hogy a májusi törvényeken tett változások teljesen ki-
elégítették a kath. népet az egyház állapotával Porosz-
országban. 

Yalószinű, hogy a papság körében némelyek ke-
vesebbet fognak tenni a választásoknál, mint eddig, és 
ez volt oka annak, hogy a német kath. sajtó mindig 
ellenezte a kormány felszólamlási „jogát" a lelkészek 
kinevezésébe, e magatartását azzal indokolván, hogy az 
egyház érdekében fekszik a Centrumpárt megfogyatko-
zásának meggátlása, sőt • ez eshetőségnek kikerülése, 
minthogy biztosra vehető, hogy e fogyatkozás beálltával 
a porosz kormány a tett engedményeket vissza fogja vonni. 
Egyébiránt a katholikusok ellenfelei a kulturharcz 15 
évi folyamában eléggé gondoskodtak róla, hogy a kath. 
nép ne higyjen abban, hogy a Centrumpárt nélkülöz-
hető v-olna. A ki a kulturharcz ismétlődését meg akarja 
akadályozni, annak kötelessége a Centrumpárt fönma-
radásán közreműködni. 

Ámde a májusi törvények még hátramaradt vesze-
delmes része kényszeríti a hü katholikusokat e közre- • 
munkálásra. Ki is lehetne közőlük megelégedve a jelen 
helyzettel ? Változatlanul fennáll még a jezsuiták elleni 
törvény, a hitszónoklatokra vonatkozó §, az ó-katholi-
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kusoknak a katholikusok fölött jogokat osztó törvény ; az 
állam beleszólási joga a lelkészi kinevezésekbe pedig még 
nyert élében a legújabb törvény által; nincs elismerve, 
hogy különbség nélkül minden püspök állitthasson pap-
nevelő intézetet : a szerzetes rendek kivételes rendsza-
bályokkal zaklathatok. Mindezt el kell törölni ! Vájjon 
a protestáns angol kormány követeli-e a beleavatkozást 
a lelkészi kinevezésekbe ? Vagy gyakorol-e ily jogot a 
magyar, az éjszakamerikai vagy a belga kormány ? Es 
eme nevezett országok mégis jól kormányoztatnak. Miért 
ne lehessen Poroszországot jól kormányozni, ha e kor-
mánynak nincs is felszólamlási joga a papok kinevezése 
ellen ? Ki vannak-e utasitva a jezsuiták amaz országok-
ból ? Nem : miért legyenek tehát száműzve a német bi-
rodalomból ? Mindeme kérdéseket addig fogjuk szellőz-
tetni, mig nem lesz többé rá okunk. 

A küszöbön álló német katholikus nagygyűlés Trier-
ben kedvező alkalmat nyújt a hangulat megfigyelésére 
a kath. papság és nép körében. Legjobb forrásból tudjuk, 
hogy ellenfeleink már előkészítették e megfigyelést, és 
pedig kiterjedtebb módon, mint valaha. Csak kellemes 
lehet reánk nézve, bogv a kellő forrásból meritik Ítéle-
tüket a katholikus nép hangulatáról ; egész más képét 
fogják nyerni annak, mint aminőt a liberális sajtó eddig 
előtüntetett. 

Ellenfeleink tévedéseinek egyike abban áll, hogy ama 
hiedelemben élnek, mintha Windthorst mellőzésével a 
katholikus Centrumpárt megsemmisülne. E vezér el-
vesztése mindenesetre fölöttébb fájdalmasan fogna érin-
teni ; de a Centrumpárt azért nem volna elvesztve, mert 
nem ő teremtette meg a pártot, hanem az eszmék, me-
lyek katholikus népünket lelkesítik, és e lelkesült 
eszmék a kath. egyház s kath. nép jogaiért s igazaiért 
nem halnak ki egy férfiú elhunytával ; különben is a 
pártban meglehetős számmal vannak „fiatal derekas erők." 
Mindamellett Windthorstnak maradnia kell, mig Isten-
nek tetszik számunkra életben tartani e kipróbált vezért. 
Windthorst nem fog visszavonulni ; ama magasztos pol-
czon, melyre őt a Gondviselés a kaholikus nép által ál-
lította — mint ő nyilvánosan megígérte — élete utolsó 
lehelletéig ki fog tartani, és ha őt egyszer a halál utol-
éri, akkor is a küzdtéren, zászlóval kezében fog dicsőn 
elesni a vezér. Addig is a kath. nép nem hagyja magától 
elraboltatni vezérét, bármint kürtöljék is a bérencz tol-
lak, bogy ő volna a kulturharcz kezdetének s folytatá-
sának oka : — ha a kath. nép nem ismerné még vezé-
rének becsét, fölértené ezt ama élénkségből s csökönyös-
ségből, melylyel a kath. egyház ellenei Windthorst el-
távolítását követelik, ezzel világosan bebizonyítván, mily 
nagy érdemei vannak ennek e kath. ügy körül; ebben 
pedig ellenfeleink teljességgel megbízható tanuk, mivel 
ők érzik leginkább ékesszólásának mennykőcsapásait. 

Egyébiránt a jelen küzdelem jelszava nem igy szól ; 
Windthorst mellett vagy ellene, — hanem imigyen ; A 
kath. egyház szabadsága mellett vagy ellene Porosz-
országban. 

De Windthorst áll e szabadság harczosainak élén. 
és ezért fordul elleneink minden támadásai az ő szemé-
lye ellen, másfelől a lelkesedés, melyet papság és nép 
szivében az egyház iránt ápol. Poroszországban a Windt-
horst iránti tisztelet tanúsításában nyilvánul. A kath. 
sajtó által kezdeményezett gyűjtésnek sikeres eredménye, 
mely Windthorst szívbeli kívánságának, a Hannoverben 
építendő Mária-templomnak költségei fedezését czélozta, 
meggyőzhet mindenkit arról, mint gondolkodik papság s 
nép Windthorst vezéréről : ápril 18-dika óta, tehát ne-
gyedfél hónap alatt, 70,000 márka gvült össze; és nem-
sokára együtt lesz a 200,000 márka teljesen önkéntes 
adományokból : senki sem adakozik önérdekből vagy alá-
rendeltségből. 

Akik tehát megbízható értesülést kívánnak szerezni 
arról, mint gondolkoznak Poroszország katnolikusai egy-
házuk jelen állapotáról, azoknak ajánljuk a Trierben 
jövő hó folytán tartandó német katholikus nagygyűlés 
látogatását: itt meggyőződést nyerhetnek afelől, hogy a 
kath. nép s papság nem fognak addig nyugodni, amig 
nincs a törvényekből s közigazgatási gyakorlatból kikü-
szöbölve a kulturharcz legutolsó maradváoya. 

Maga szentséges atyánk, XIII. Leo pápa, Rampolla 
bíboros-államtitkárhoz intézett levelében, határozottan 
helyesli e szándékot, kijelentvén, hogy a legutóbbi egy-
házpolitikai törvény még nem a teljes béke s még sok 
tenni valót hagyott hátra. 

VEGYESEK. 
Szent István napján Budavárában ft. Hidasy 

Komel szombathelyi püspök ur ő mga pontifikált, he-
lyettesítve a bibornok hg. primás ő emját. 

— Nagyváradon, midőn e sorokat irjuk, történeti ne-
vezetességű esemény folyik le. Nrn. és ft . dr Schlauch 
Lörincz püspök ur tartja székfoglalóját. Az egész or-
szágból százezrek figyelme, öröme és üdvkivánata irányul 
Nagyvárad felé e napon. Mély tisztelettel csatlakozunk 
a hódolók díszes sorához. 

— Szent István napjának két fénypontja Károly 
János székesfehérvári kanonok ur budavári, és dr Wo-
lafka Nándor közp. tan. felügyelő ur bécsi szentbeszéde. 
Mind a kettő magasan szárnyaló, magvas és kiválóan 
alkalomszerű. A kanonok ur beszédjét ismeretes eszmék-
nek meglepően szép uj színezése tünteti ki, főbelmun-
katársunkét kiválóan a praktikus tárgyalás. Mind a kettő 
ritka becsű szónoki alkotás, melyek egymást mintegy 
kiegészítik. A budavári beszéd igy szól : Nézd, magyar 
nemzet : a keresztény vallásosság kultusza, ez a te gond-
viseléses ideálod. A bécsi beszéd pedig rámondja : Ámde 
a keresztény vallás nem elmélet csupán, hanem főleg 
életrend ! Igy egészíti ki egymást ez a két, erős ön-
álló felfogással kidolgozott szentbeszéd. 

— Szentséges atyánk, hiteles értesülés szerint, Ba-
jorország püspökeihez legközelebb encyclikát fog in-
tézni az ország vallási helyzetéről. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer: 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Bonnaz Sándor, 
csanádi püspök. 

Aranymiséjének emlékére. 
1887. aug. 17. 

, Szenteld meg az ötvenedik esz-
tendőt , mer t örvendetes év az,u  

{Lev. 25, 10.) 

Történelmi alapigazság érvényére emelke-
dett ma már minden elfogulatlan honpolgárnak 
részrehajlatlan kebelében az évkönyvek arany-
sorából kisugárzó azon magasztos tény, miszerint 
a valódi boldogság, műveltség s értelmesedés 
legszilárdabb istápja hazánkbau is mindenkor a 
kath. egyház vala. Hogy a kultura azon fokára 
jutottunk, melyet ma az európai társnépek kö-
zött elfoglalunk, azt, mint eredményt, a keresz-
ténységben nyilatkozó isteni Gondviselésnek, s a 
nemzethez és hazájához mindig rendületlenül hű 
magyar egyház nagyjainak, vezetőinek kell tu-
lajdonitanunk. Hiszen minden viszontagságok 
között senki annyira mint a kath. egyház nem gon-
doskodott anyailag az erkölcsök nemesítéséről, a 
tudományok ápolásáról, a nemzeti jellem s hon-
fiúi erények állandó képzéséről. 

Nem férhet el a nagy nevek, elenyészhe-
tetlen érdemek fénysora e becses lapokban ren-
delkezésünkre álló tér keskeny határai között. 
Dicső tettek emlegetik, s ivadékról ivadékra ha-
gyományként adják át azon kegyes főpapokat, 
kik az egyházzal felbonthatatianul összefüggő 
nevelés-tanítás terén szintúgy, mint ama kiváló 
nagyszivüség által, melylyel szellemi s erkölcsi 
nemesedésünk és ezzel nemzeti boldogulásunkra 
áldást árasztólag hatottak. 

De az imádandó Gondviselés őrlelke mai 

napiglan sem szűnt meg virasztani Mária or-
szágának legszentebb érdekei fölött. Férfiakat 
hí meg az előkelő feladatra, az örök életre meg-
váltott lelkek vezérletére, tudományban böl-
cseket, hitéletben buzgókat, kitartásban törhe-
tetleneket. 

Ily magasztos szellem lelkesíti Bonnaz Sándor, 
a csanád-egyházmegyének köztiszteletü püspökét 
is, ki Istennek kegyelméből, éppen most ülé 
pappá szenteltetésének félszázados emléknapját. 

Nagy embereknek, kiknek oly hívogatóan 
vonzó példáin édesen pihen meg a szív, emlék-
napjai mindig lélekemelő varázst gyakorolnak 
a szebb érzeményekre fogékony egyén kebelére. 

Igen illőnek és kiválóan alkalomszerűnek 
gondoljuk tehát, csekély véleményünk szerint, a 
nevezetes ötven esztendő fordulóját, a többek 
között azzal is megünnepelni, hogy fölidézzük 
magunk elé a méltó apostol-utódot Bonnaz Sándor 
ő excellentiáját, az ő áldásos működésének főbb 
vonásaiban, hogy vázoljuk hódoló tisztelettel ta-
nulsággal teljes élete folyamlását. 

Koránsem, mintha azt vélnők (a mi téves 
hiúságnál egyéb nem lehetne), hogy a njdlat-
kozó általános kegyeletet e parányi adalékkal 
növelhetnők ; hanem csak azért teszszük ezt, 
hogy nagy tisztelői százezereinek, kik 

„Buzgó imákat küldenek ég felé, 
Mondván, hogy azt, kit kincs gyanánt ölel 
Hon és az Egyház, még sokáig 

~~ Tartsa, szeresse, kegyelje Isten !" — 

sziv-érzelmeivel öszhangzó igénytelen hálaszó-
zatunk is tolmácsolni megkísérelje ama lélekemelő, 
dagadó közérzületet, mely az erények s érde-
mekben gazdag, csöndes visszavonultságban ju-

17 
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biláló főpap iránt országunk határain tul is 
mutatkozik. 

Legyen tehát immár szabad a félszázados 
áldozár, az apostoli szellemű egyházfejedelem 
életének alapvonalait adnunk. 

Bonnaz Sándor Francziaországnak Bordeaux 
melletti Challex nevű falujában 1812. augusztus 
11-én született. — Atyja ugyanott szorgalmas 
néptanitó volt, ki később a franczia seregben 
tiszti rangot nyervén, részt vőn a század elején 
I. Napoleon alatti hóditó hadjáratokban, és a 
lipcsei csatában el is esett. 

A súlyos csapás, az erőteljes atyának ilyetén 
kora halála nem csak gyászt, de szükséget is 
hozott a kisded családra. A vagyon nélkül ma-
radt özvegynek csakugyan lehetetlen volt Sándor-
jának elég segédeszközt nyújtania kiképzéséhez. 

Ilyetén leverő állapotban, az aggasztó jövőnek kü-
szöbén azonban az alig hétéves Sándorunknak a jóságos 
Gondviselés rendelt támaszt, elhalt atyjának testvérében, 
a torontálmegyei Nagy-Osz (Trübswetter) község s f ran-
czia gyarmat plébánosában, kihez, özvegy anyjával együtt, 
el is költözött. E nemesszivü rokonban az árva gyermek 
igazán második atyát nyert, ki őt őrködő gondjába véve, 
rendszeres kiképeztetését eszközölte és megérte az örömet, 
hogy áldozatos fáradozásait a siker legédesebb gyümöl-
cseivel látta jutalmazva. 

Nincs abban kétség, hogy az első nevelés veti meg 
egész erkölcsi életünk alapját. A házi nevelés, hogy ugy 
mondjuk, a mi erkölcsi életfánk gyökere. Ha a gyökér 
ép, az egész fa virul és erősödik. Legyen bár, hogy az 
ősz meghervasztja, a tél letépi lombjai t ; majd eljő a 
kikelet, s kihajt újólag ;. az áldott napsugár kifejti az 
ép gyökérből zsibbadt életét. Ez igazságot megszívlelve, 
a jámbor édes anyával egyetértő derék rokon, ki önfel-
áldozásával mintegy szárnyakat füzögetett a kis unoka 
szép tehetségeinek, melyekkel ez utóbb az emberi nagy-
ság oly diszfokára emelkedett, mély nyomásban haladó 
vallásos nevelésben s elemi oktatásban részesité Sándort. 

Az elméjét és szivét igy már zsengekorában az 
Isten félelmével betöltött, és szent akarata iránt fogékony 
növendék, középiskoláit ugyanazon jótékony léleknek, 
nagybátyjának, kihez félszázados áldozárunk erkölcsisége 
aranyfonalának, mely egész életén átvonul, első vége 
fűződik, — segélyezéséből Temesvárott, Aradon és Sze-
geden végezte. Es pedig, szerzetestanárainak, kik a 
bennök festvérileg frigyesült tudományt s lelki jóságot 
Sándorunkba átszállítani égtek, sovárogtak, — ügybuzgó 
kalauzolása mellett, az ihletett bölcs ez irányelvét kö-
vetve: „Fili ! a iuventute tua excipe doctrinam, et usque 
ad canos invenies sapientiam" (Sir. 6, 18.), — fényes 
tehetségével párosult vasszorgalommal igen sikeresen. 

Elérkezvén az idő, hogy Bonnazunk életpályát 
vállaszszon, ő előtte is, kit egész lényének kedvességeért 
minden körben oly nagyra becsültek, ott mosolygott a 
ezép világ az ő teljes pompájában, örömeivel s gyönyö-

reivel ; ő is tagjaiban hordozta a test törvényét, mely 
az elme törvényeivel ellenkezik ; ő benne is megvolt a 
test és szemek kívánsága, az élet kevélységének csirája. 
De ő elforditá szemeit a világ hiúságitól, s azon bölcse-
séggel, melyet az égi malaszt szikrája gyulasztott kebe-
lében, korán belátta, hogy csak oly pályán lehet boldog, 
hol másokat is boldogíthat. Már alig várta, hogy a tet-
tek mezejére lépve, Istennek s az emberiségnek minél 
inkább szolgálhasson, és ugy önlelkének is legtöbbet 
kereshessen. Lángbuzgalmának sugallatából papi pályára 
szánta tehát magát. Es ugyan benső erős hivatása őt a 
csanádi egyházmegyébe vonzotta , melynek területén 
nevelkedett, és a szellem gyakorlati iránya kimüvelte-
tése mellett, nyerte az Ur félelmében a szent talizmánt, 
mely őt további éltében is a lelki veszélyektől meg-
óvandja. 

Azon időben, 1833. őszén, midőn Bonnaz Sándor 
a csanádi megye növendékpapjai közé készörömest föl-
vétetett, sz. Gellért örökében, Török Antal (f 1832) 
halála és Lonovics József (1834) kineveztetése között, 
széküresedés volt. — Mint a papjelöltek egyik legkitü-
nőbbike 1883/4-re bővebb kiképzésre a nagy biboros 
Pázmány Péter intézetébe küldetett Bécsbe, melynek 
nagyhírű egyetemén sajátította el a hittudományokat. 

I t t u j világ tárult ki if júnk előtt, ki buzdító pél-
dáknak, jeles tanárok s nevelőknek nem vala hiányában. 
Nem is maradtak azok rája, ki csakhamar az intézet 
disze lőn, növekedvén korban, bölcseség- s kedvességben 
Istennél s embereknél, üdvös hatás nélkül. Püspöke, a 
a nagytudományu Lonovics József, a kitűnő előmenetelt 
fölmutatott pályavégzettet, ki, szorgalma s kitartásának 
világos tanuságaul, még kispap korában, a tudorságra 
képesítő szigorlatakból is egyet, a szentírás magyarázat 
s keleti nyelvekből, jelesen kiállott volt, 1837. aug, 17-én 
áldó zárrá szentelte. 

Mint már az egyházi rendnek fölkentje, főpászto-
rának rendeletéből, kinek azon helyes elve volt, hogy az 
életet minden oldalról kell tanulmányozni, Karánsebesen 
káplánkodik vala egy esztendeig, mely időköz, a lelkészi 
foglalatosságok mellett, olvasás s tanulásban folyt le. 
A fiatal káplán, ki mindenütt avval a törhetetlen hűség-
gel s kitartással já r t el tisztében, mely a szent hivatását 
komolyan felfogó férfmt jellemzi, az egyházi méltóságok 
teljéről, a püspökségről nem is álmodozott. Azonban ti-
tokban késziti elő eszközeit a Gondviselés, kezeivel vezeti 
kiválasztott embereinek sorsát nem ismert utakon, mig 
végre egy kegyelmi perczben az illető fölismeri magas 
rendeltetésének előjeleit. 

Bonnaz 1838-ban bölcs püspökének kívánatára, ki 
az if jú áldozárban, a ritka buzgóság kétségbe vonhatat-
lan bizonyítékain kívül, a feddhetetlen életű s ernyedet-
len munkásságu papot ismerte föl, igtató s h. sz. széki 
jegyzőül Temesvárra jött . I t t szép tisztkörének lelke 
egész buzgalmával igyekezett megfelelni, s hogy mily 
eredménynyel, mutatta főpásztorának elismerése. Majd 
pedig félév multával erkölcstudomány s lelkipásztorko-
dás tanszékére pályázott, melyen tizennyolcz hónapig 
áldásosán működött, alapos készültsége, szellemes és élénk 
előadásával csepegtetvén a fiatal leviták sziveibe a val-
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láserkölcsi örök elvek és magasztos ker. eszmék üdv-
árasztó tanait. Az isteni malaszt munkálkodásával serény 
törekvése nem is szűkölködött óhajtott siker nélkül, mely 
a hozzája bensőleg ragaszkodó tanítványainak rendület-
len vallásosságában s ájtatos életében nyilatkozék. 

Az ily dicső kezdet már magában foglalta az Ur 
ezen hivatott szolgájának, ki a szentek tudományának 
birtokában volt, melynek fénye bevilágítandó vala egy-
koron állása ösvényeit, egész jövőjét. Előre is mondhatá 
mindenki, hogy a jeles férfiúnak számára az egyházi 
méltóságok fokai vannak föntartva. A tapasztalás iga-
zolta e sejtelmeket, és ezentúl Bonnaz Sándor időről-
időre haladt az előléptetés pályáján. 

Azonban, mintha az isteni Gondviselés, mely az 
angyalok s emberek tisztét kiosztja, minden egyházi 
hivatalon keresztül akarta volna ünnepeltünket vezetni, 
hogy majdan annál jobban ismerje különféle állású pap-
jainak helyzetét, terhei t : néhány esztendőre lelkész-
szé lön. 

Ugyanis tanárkodásának második évében elhunyván 
nagybá ty ja , a nagy-őszi plébános, kinél Bonnazunk 
édes anyja mindeddig tartózkodott, — elhatározta ez 
állomásért folyamodni. A kiváló tanárnak, a nagynevű 
Lonovics József püspök, bár nehéz szívvel, de érdemei-
nek kellő méltánylásában, a tisztességes javadalomra 
való kijelöltetését jóváhagyta. Mert tudomása volt arról, 
hogy Bonnaz, kinek kebele igaz vonzalommal volt el-
telve hittanári állása iránt, részben feledhetetlen atyai 
nevelője iránti kegyeletből, főleg pedig öreg édes anyjá-
hoz való gyöngéd gondoskodásból, hogy ezt magához 
vehesse, vágyik Nagy-Oszre. 

Valóban el is nyerte e plébániát, és Temesvárról 
rövid időn u j rendeltetéshelyére távozott, nemes lelke-
sedéssel elfoglalandó a ,művészetek művészetének" terét. 
Miként a tartóra helyezett gyertya világitván kifogás-
talan életével, áhitatával, gyakorlati tapintata s jóté-
konyságával ott, a lelkipásztorkodásnak szép, de önfel-
áldozással járó mezején, teljes tiz esztendőn keresztül 
szolgálta az Ura t . A nép atyja, vezére s tanácsadójának 
tekinté őt. Ajtaja a szegény előtt nyitva ál lott ; hivei 
mindig fiúi bizalommal voltak iránta. Az iskolát, gyer-
meknevelést nagyon szerette. Legfőbb öröme, munká-
jának csöndes pihenése az volt, ha a kisdedek közé, kiket 
az isteni Mester példájára, rendkívül kedvelt, — mehe-
tett . Rajongtak is érette a gyermekek, kiknek az ár tat-
lanság s engedelmességhez való szoktatására és más 
hasznos ismeretekben való képzésére minden alkalmat 
megragadott. Ha ugy estenden az utczán sétált, utána 
futottak a kicsinyek, s mily nagy volt örömük, ha a 
jó pap bácsi meg-megállott s velők beszélgetett 

Ennyi iángoló buzgalomnak érdemei, bár arany-
misésünk a példaszó szerint „hóban járt , és láthatatlanná 
kívánta tenni nyomát," sokáig nem lappanghattak. Tu-
domására jöttek a királyi trónnak, honnan üdvös papi 
ténykedéseinek közepette lepte meg, a gyakorlati élet 
terén aranytapasztalatokkal s bölcseséggel megrakodott 
Bonnazt 1850-ben es. kir. iskolafelügyelővé való kine-
veztetése. 

Elképzelhetni, mily szomorúsággal látták a derék 

nagy-ősziek körükből távozni azt, kit ők, mint oly szép 
évsoron át Isten erkölcsi országának terjesztésén buz-
gólkodó lelkipásztort, bensően, őszintén, — egész oda-
adásig szerettek. 0 maga is nehéz szívvel hagyta el 
Nagy-Oszt, hol híveinek körében boldognak érezé magá t ; 
de engednie kellett a magasabb parancsnak, mely őt u j 
hivatalába, Temesvárra már sürgölően hivá. 

Majd három évet töltvén e terhes, mesterre váró 
feladatú pályán, hol rátermettségét és sokoldalú készült-
ségét, mint a köszörült gyémánt fényét, mindenfelé su-
gároztatá, — 1853-ban már ő fölsége által helytartósági 
tanácsossá, meg a csanádi székeskáptalan kanonokjává 
léptet tetet t elő. 

E kitüntető állomásokban is, melyekkel oly bokros 
teendők jár tak együtt, mindenki várakozásának megfelelt 
ünnepeltünk, és a személyéhez kötött reményeket ugy 
megvalósította, hogy ámbár legfiatalabb volt a kápta-
lanban, kartársainak bizalma mellett, — 1854-ben a 
vaskoronarend III . oszt. vitézeinek diszsorába lett ig-
tatva. 1859-ben pedig pártfogója dr Csajághy Sándor 
püspökének, kinek bölcs kormánylata alatt, a csanádi 
egyházmegye, az 1848. év politikai viharai után, mint a 
hamvaiból fölujuló phoenix, emelkedett ki, — ajánlatára 
a legszentebbb Üdvözítőről nevezett szegszárdi apát lőn. 

Az egyházi és polgári erények kedves illata, me-
lyekkel annyi szivet megnyere, és hire, messzehatóbb 
müködéskörében is, bölcs, okos és magasztosan követ-
kezetes eljárásának titokban nem maradhatott, haneui 
ujabb kitüntetést hozott neki. Az isteni Gondviselés, 
mely elér végtől végig erősen és mindent elrendez kel-
lemesen, Bonnaz Sándort azon polczra emelé, mely őt 
méltán megilleti vala. 

Dr. Csajághy Sándor, kinek áldásos főpásztori em-
lékén a szentirányu működés e háromágú koronája ra-
gyog : enyhíteni a földi nyomort; nemesíteni az erköl-
csöket ; az igaz tudomány fáklyája mellett terjeszteni a 

fölvilágosodást, — 1860. febr. 7-én a boldog örökké-
valóságba költözött. Már ugyanazon évi junius hó 7-én 
fölséges urunknak elhatározott akarata ünnepeltünket, a 
legifjabbikat szólítja elő a gyászoló székeskáptalanból, 
és odaülteté sz. Gellért örökébe, hogy lássa a világ, 
miként az igaz érdemek elismerést és megjutalmazást 
aratnak. Az egyházi rend teljét 1860. nov. 4-én Kalo-
csán Kunszt József érsek kezeiből vevé föl. A méltó-
ságokban sebesebb előhaladás kedveért bár egy lépést 
sem tőn aranymisésünk, kinek minden cselekedetében 
Istennek nagyobb dicsősége, egyházának java s papsá-
gának, híveinek üdvössége, előnye a legelső, — mégis 
1862-ben IX. Pius pápai trónálló főpapjának, 1867-ben 
ő cs. apóst. kir. fölsége val. belső titkos tanácsosának 
czimével, és 1871-ben a vaskorona rend I. oszt. nagy-
keresztjével tetézte az annyi főpapi s honfiúi erényekkel 
tündöklő férfiú érdemeinek hervadhatatlan koszorúját. 

S most azt várja tán a nyájas olvasó, hogy elő-
soroljuk a Jézus szive szerinti főpásztornak, kinek ne-
vénél ragyogóbb betűkkel aligha lesz valakié irva a 
csanádi egyházmegye évkönyveiben, ivadékról-ivadékra 
emlegetendő halhatatlan müveit? Habár százannyi volna 
is erőnk, mint a mennyit jut ta ta részünkre a Goridvi-

17* 
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selés, hogyau mernénk arra vállalkozni ? ! Ily áldott, a 
legszentebb érdekekért lángoló püspök életének tün-
döklő fényét hiven csak a gazdag egek sugároztathatják 
vissza. 

Rövidek leszünk tehát már azért, mert áradozni 
tilt a szerénység, tilt saját gyöngeségünk érzete . . . 

A kereszténység főparancsa: „Szeressed Urad Iste-
nedet mindenek fölött, s felebarátodat, mint tenmagadat" 
lelkére forrván Bonnaz püspöknek, ennek megtartása 
mintegy szellemi élvezése és jóllakása. Az első részéről 
e parancsnak leginkább benső áhitatossága t anúskod ik . . . 
A magát megalázó hit világánál ugyanis, melyet ő min-
den földi bölcseség, kincs, dicsőségnek és boldogságnak 
föléje helyez, a viszonyt, mely embert Istenhez füz, 
mindinkább fölismervén, minden gondolata, vágya e sze-
retetnek lélekzése, minden tette ennek megtestesülése . . . 
Igen buzgó tisztelője e kivül a boldogs. Szűznek, kinek 
kegyhelyeit többször fölkeresi ; e gyöngéd érzés, mely őt 
már a vallásosságról egészen áthatot t gyermekkorától 
csatolja a Megváltó édes anyjához, a férfi kebelében sem 
halt ki, és püspöki ájtatosságának is egyik ragyogó su-
g á r a . . . A szeplőtlen Szűz iránti különös kegyelete készté 
arra is, hogy 1885-ben, midőn, minden ünnepeltetést ke-
rülve, Mária-Radna csendes magányába vonult, itt az 
isteni malaszt Anyja lábainál mondjon szive elérzéke-
nyülésében örök hálát az egek fölséges Urának a neki, 
25 éves püspöksége alatt, osztályrészül ju t ta tot t oly ritka 
kegye lemér t . . . Aranymisésünk Isten iránti forró szere-
tetének épületes bizonyítéka az ő példás türelme, mely-
lyel évtizedet meghaladó (a mióta főpásztori segéde is 
van Németh József fölsz. püspök urnák valóban méltó 
személyében) testbaját a legnagyobb keresztényi meg-
nyugvással viseli. Az önmegadó főpapnak szenvedő ar-
czárói mintegy ezen szavak olvashatók le : „A kinszenve-
dés keresztjén történvén váltságunk, rendén van, hogy mi 
is részt vegyünk a szenvedésben, és egyenkint hordoz-
zuk a fájdalmak kisebb vagy nagyobb sulyu kereszt-
jét . . . Hogyan is illenék sirhalmunkhoz a kereszt, ha 
azt életünkben, és pedig az isteni Gondviselés s a ba-
jok üdvös czéljának szem előtt tartásával nem viseljük 
vala ! " . . . 

Ki Istent ekképen szereti, az a főparancsnak másik 
részétől sem maradhat el : a felebaráti szeretettől. — 
Bonnaz 27 éves püspöksége szünetet nem ismerő ada-
kozás. A gazdagot sáfárául küldi Isten az emberek közé, 
hogy fölöslegét oszsza ki azok között, kiknek kevesebb 
jutott e l égné l . . . Ezenkivül az egyház jövedelmei amúgy 
is a szegények öröksége. Ünnepeltünk e kettős czimet 
busásan meg is tetézi ugy, hogy azon ritka nemeslelküek 
egyike, kik nem annyira egyes nagy tettek által lesznek 
nevezetesekké, mint a jótékonyság szakadatlan folytonos-
sága által istenes életök egész nagy tetté válván, az ég 
áldásai a körnek, melybe őket a Gondviselés helyezé ; 
kik nem csillogni szeretnek, hanem használni, nem dicső-
ittetni, hanem másokon segiteni ; kik, ha a szenvedők 
könyeit letörölhetik, a szomorúakat megvigasztalhatják, 
azt édesebb jutalomnak tekintik a világ minden óvácziói-
nál ; kiknek lángoló emberszeretete a szerénység leplével 
titkolja el a rengeteg jótékonyságot úgyannyira, hogy 

csak következményeiben jöhet az napfényre , áldva a 
nemes fát, melynek ily boldogitó gyümölcsei vannak . . . 

Kormánya Bonnaz püspöknek a szent evangeliom 
szellemében való, szelid, bölcs, mindent felölelő s atyai kész 
szeretetet lehelő. Hogy a rábizott nyájnak, melyért, ha 
kell, életét, vérét is áldozatul adná, szükségleteit, fo-
gyatkozásait kitanulja, székfoglalása után, Isten malaszt-
jával, mely minden szent ügynél titokszerüleg működik, 
megkezdte az egyházi látogatást, hirdetvén az Ur igéjét, 
s ennek e földön országát terjesztvén és szilárdítván. . . 
Tudván pedig, hogy „lágy pásztor előtt gyapjat rug a 
farkas," a falusi lelkészekre kívánt nagyon hatni, az is-
teni tisztelet disze, pontosságának szeretetére s a hitélet 
örvendetesebb lendületére valló atyai intései s buzdításaival. 
Visszatérve ilyetén útjából főgondjának tekinté, részint 
pásztori körlevelek, részint a szt. székben elnöklete által 
a látogatásakor tapasztalt bajokat melőbb, a lelki gya-
korlatok előmozdítása, a templomok, iskolák építése, 
gyarapítása által, megorvosolni. Apostoli buzgalmának 
kedvelt, fenkölt szivének választott tárgya az egyházi 
pályára készülő ifjak veteményes ker t je — a papnövelde 
hogy ugy fejlődjenek abban megyéjének reményei, mi-
ként szentekhez illik. A nőszerzetesek behozatala, ápo-
lása, a családi erények megmentése s nemesbítésére 
annyira szükséges leánynevelő-intézetek (Temesvárott, 
Lippán, Lúgoson, Oraviczán, Nagy-Becskereken, Per já-
moson), melyekben boldogabb jövő reményében százak 
hintik ezerek fogékony kebelébe a valláserkölcsi élet-
irányzatnak s közművelődésnek áldásozó magvait, — az 
árvaház (Temesvárott)^tanuskodnak, hogy három millióra 
rugó alapitványai között az olyanokról sem feledkezik 
meg, a személyére nézve szép jövedelmeinek közepette 
is valódi apostoli szegénységben élő Bonnaz püspök, 
melyekért nevét Klio azon nagy szellemek sorába ig-
tatja, kiknek dicsőségét a szentek gyülekezete század-
ról-századra beszéli el. 

Állapodjunk meg. Mit is mondhatnánk még mi 
ott, hol százezerek lelkök-lelkéből esdik hálafohászuk-
ban : „hogy a pásztorok főpásztora, Jézus az ünnepeltre, 
ki nagyszerű intézményeiben évszázadokon keresztül 
fogja hirdetni az üdvigét ; ki a nőnevelés által uj isten-
félő élet alapjait rakja le a családba, megszenteli azt, 
s ezzel az erény ereje által szilárdabbá teszi a haza 
összeségét, a társadalmat ; ki a családok regenerátiója 
által meg fogja törni időnk elpogányosodott szelleme 
rabszolgaságát ; ki kifogyhatatlan bőkezűségével letörli 
a szegények s árvák könyeit, megdicsőitette az egy-
házat, s halhatatlan érdemeket szerzett Isten és világ 
előtt, — áraszsza bőséges kegyelmét, adja, hogy rég 
emléke is örök áldásban maradjon nemzedékről-nem-
zedékre! 

r I s t e n ! szegények, á rvák I s t ene ! 
Ki üdvre egyik lépcsőül tevéd, 
Mit a vi lág u tá l , a szenvedést , 
Melylyel kinozva van a földi lé t : 
Ki á l ta l jobbod annyi enyhe t ád, 
T a r t s d meg n e k ü n k a jó tevő A t y á t !" 

Dr Ç$QSZ Imre. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Rozsnyó. A Kósa-Schoppper árva- s kórház. — 

(Vége.) A köztetszéssel fogadott beszéd után Hoffmann 
Vendel olvasókanonok emelt szót, elmondván röviden az 
alapítványok történetét : „A tisztelet a tisztelőé, — úgy-
mond — és nem a tisztelte. Honor honorantis et non 
honorati", tar t ja egy régi latin közmondás, mely az ér-
demnek tartozó tisztelet megadásánál mindig szem előtt 
tartandó. 

Eszerint Rozsnyó városa is csak magát tiszteli meg, 
ha az előttem szóló indítványát elfogadva, városunk azon 
magasabb társadalmi állású lakosát, a ki már eddig is 
nemcsak a város közpolgára volt, hanem mint legtöbb 
adót fizető a város képviselő-testületének is tagja, nagy 
érdemeinek elismeréseül egyszersmind díszpolgári ok-
raánynyal tiszteli meg. 

A hellen klasszikus ó-korból felhozott találó hason-
latosságokkal és a monumentális épület dicsőítésével, a 
mely bármely elsőrendű városnak is díszére válnék s vá-
rosunkra még azonfelül sok jótétemény s áldás kútforrása 
leend, kimerítően indokolt indítvány bővebb támogatásra 
nem szorul, de talán nem lesz érdektelen ez alkalommal 
az abban elhelyezett humanisztikus intézetek keletkezé-
sének rövid történetét előadni. 

Az árva- s kórház b. e. Kósa Károly és Mihajlovits 
Alojzia házastársak ájtatos hagyományának köszöni létét. 1) 
Ugyanis Kósa Károly mint Gömörmegyének nagynevű fő-
orvosa 1837. évben a szenvedő emberiség nagy kárára Rozs-
nyón legvirágzóbb férfi korában elhalálozván, hátrahagyott 
végrendeletében nevezett hittvestársát tette jelentékeny 
vagyonának általános örökösévé, azon megkötéssel, hogy 
ez tetszésére hagyott más ájtatos alapítványok mellett 
egy Rozsnyó városában felállítandó és 12 betegágygyal 
felszerelendő kórházra, — melyben a betegek vallás-
különbség nélkül felvétetni és gyógyíttatni fognak és egy 
ugyancsak Rozsnyón létesítendő árvamenházra 12,000 — 
12,000 pfrtot hagyományozzon, ugy hogy ez alapít-
ványi tőkék a rozsnyói káptalan által kezeltetvén, ezek-
nek kamatjai mindaddig a tőkékhez csatoltassanak, amig 
az alap oly összegre nem növekszik, hogy annak ka-
matjából az intézeteket felállítani és életbe léptetni le-
hessen. 

özv. Kósa-Mihajlovits Alojzia 1849-ik évben Buda-
pesten meghalván, b. e. férjének utolsó akaratát híven 
teljesítette. Hanem szegény sorsban levő fivére s nővé-
réről is gondoskodni akarván, végrendeletében akként 
intézkedett, hogy a mig a kórházra hagyományozott 
12,000 pfrt hagyatékának letárgyalása után azonnal adas-
sék át a rozsnyói káptalannak, addig az árvaházra hagyott 
tőke kamatjai t nevezett testvérei élvezzék és csak ezek-

„Carolus Kósa inter contribules suos imprimis sua se 
distinxit religiositate, in Deum pie ta te , et tenerr ima erga Eccle-
siam cath. adhaesione, quam tarn cultus Div. quam Sacramentorum 
frequentat ione comprobavit, huiusque sensus religiosi e t iam aegro-
tis assistens luculenta specimina dedit . Uxorem habui t Alojziam 
Mihajlovits Phesthini natam, mulierem religiosissimam et cum Deo 
conjunctissimam, quae in audienda Missa quotidiana, in frequen-
tat ione Sacramentorum frequens, verbum div. diebus dominicis et 
festivis a t tent iss ime eccipiehat." ProtoçoUum fund. Kósa-Mihajlovits. 

nek halála után fog a tőke az árvaház javára gyümöl-
csözni. *) 

Innét van, hogy a kórház tőkéje jelenleg 74,000 
fr tra növekedett, jóllehet abból 4000 fr t a telek megvá-
sárolására fordíttatott , az árvaház tőkéje csak 25,000 
fr tot tesz, mert az alap kamatját élvező rokonok egyike 
csak 5 évvel ezelőtt halálozott el. 

A fényes és nagyszerű épületben elhelyezett kis 
seminarium alapitója b. e. Huszko Károly nyugalmazott 
hittanár és czimz. kanonok, a mely intézetnek alaptökéje 
84,000 fr tot tesz 

Dr. Schopper György püspök ő misága, tekintve 
azt, hogy habár a két intézet tőkéje már eléggé je-
lentékeny, hogy abból a czélnak megfelelő épületeket 
felállítani és az intézeteket életbe léptetni lehessen, az 
áj tatos alapítók szándékának mielőbbi érvényesítését elő-
mozdítani és a szent czélra közreműködni akarván, nagy-
lelküleg elhatározta magát, hogy ezen három intézethez 
szükséges czélszerü épületeket saját költségén fogja fel-
emelni és ezen nemes szándékát roppant áldozattal,-
Isten segítségével, szerencsésen végre is hajtá. 

Mennyibe került ez a czélszerüseg, sőt még a 
kényelem minden kívánalmainak is egész a fényűzésig 
megfelelő s alkotójának áldott emlékét örök időkre hir-
detendő monumentális épület? Arról biztos adataim 
nincsenek. Miután erről ő mlga senkinek számolni nem 
tartozik. De a szakértők közvéleménye szerint az abba 
fektetett költségek a 200,000 frtot jóval felülmúlják, 
ami is mind a három intézet alaptőkéihez viszonyítva 
kell, hogy az intézetek második alapitójukat ő miságá-
ban tiszteljék. 

Most még csak azon telkek történetét, a melyeken 
ezen monumentális épület áll, akarom néhány szóval érinteni. 

Ide i k t a t j u k a Budapesten 1848. j anuá r hó 30-án kel t 
végrendele tnek az a lapokra vonatkozó és végrendelkező nőnek 
vallásos lelkületét visszatükröző pont ja i t . „Rozsnyó-bányaváro-
sában Kósa Károly s neje Mihajlovits Alojzia nevet viselő kórhá-
zat kivánok lé tesi t te tni , mely czélból egykoron bekövetkezendő 
halá lom u tán a rozsnyói káp ta lan által kezelt megyei pénz tá rak 
egyikébe 12,000 ezüst f r t letétessék, ugy hogy az összeg k a m a t j a i 
mindaddig a tőkéhez csatoltassanak, mignem a fenn nevezett 
a lapi tvány annyira növekedendik, hogy az ehhez megkívánta tó 
telek megszerzése s egy alkalmas épület felszerelése u tán az in-
tézet f 'entartására megk íván ta tó költségek a tőke kamata iból fe-
dez te the tnek . Az intézet a rozsnyói megyés püspök és kápta lan 
felügyelete a la t t legyen, k iknek hatásköréhez tar tozand az a lapí to t t 
tőke biztosí tására felügyelni , az intézet i orvost s szolgálattevő 
személyzetet kinevezni. Ezen intézet közvetlen igazgatója a hely-
beli plébános legyen, k inek jogához a betegek felvétele tartozzék : 
a betegek felvétele minden valláskülönbség nélkül tör tén jék , 
egyedül csak a ker. gyámoli tás t igénylő szükség s nyomor tekin-
t e tbe vitelével, ellenben az intézeti orvos s cselédségre nézve kívá-
nom,, hogy róm. kath. vallásúak legyenek és pedig nemcsak névsze-
rint, hanem szóval és cselekedettel is, nehogy egy keresztény sziv 
ájtatos igyekezete ker. hitetlenekre pazaroltassék." 

„Testvéremnek Mihajlovits Józsefnek s húgomnak Mihajlovits 
Zsuzsannának 12,000 p f r t o t hagyok. Ezeknek holta u tán Rozsnyó 
városában ál ta lam lé tes i t te tni szándékolt, Kósa Károly és neje 
Mihajlovits Alojzia nevet viselő árva intézet, — azonban a III. 
pontban é r in te t t kórházzal egy fedél a la t t , — ál l i t tassék fel, mely 
intézetben mindenkor csak árvák, ha convert i ták is vé te thetnek 
fel. Ezen intézetrei felügyelés pedig szintén a rozsnyói megyés püs-
pök és káp ta lan hatásköréhez tartozand." 
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Az egyik fundus az azon épült házzal, a mint már 
fennebb emlitem, a kórház alapítványából vásároltatott 
1860. évben 4000 frton. Annak nyugoti tőszomszédságá-
ban lévő beltelket b. é. Kollarcsik István rozsnyói püs-
pök vette 1862. évben 3180 frton és a Kósa-Mihajlovits 
alapitványnak ajándékozta. A már meglévő telek kibő-
vítésére f. év elején a gyermek-seminarium alapjából 
3500 frton megvásároltatot a tőszomszédságban fekvő 
két kert. Eszerint maga a telek, melyen az épület áll, 
10,680 f r t értéket képvisel. 

Ezeknek előadása után, a midőn a kellően indokolt 
indítványt egyhangúlag elfogadandónak ajánlom, ugy 
hiszem a közóhajnak leszek tolmácsa, midőn kívánom, 
hogy Rozsnyó városának első díszpolgára méltóságos és 
főtisztelendő dr Schopper György püspök főpásztori 
gondjaira bizott lelki nyájának üdvére, városunk javára 
és minden tisztelőinek örömére sokáig é l jen! ! !" 

Erre a polgármester határozatilag kimondot ta , 
hogy dr Schopper György megyés püspök ő mlga a 
város örökös díszpolgárává egyhangúlag megválasztatott. 
A viharos éljenzés lecsillapulta után a gyűlés feloszlott 
s 24 tagból álló küldöttség, élén a polgármesterrel, vitte 
az ünnepelthez a díszoklevelet, melynek szövege kö-
vetkező : 

„Szabad Rozsnyó bányaváros képviselő-testülete és 
közönsége által, hálás elismerése és a hervadhatlan ér-
dem iránt érzett őszinte tisztelete jeléül dr Schopper 
György, rozsnyói megyés püspök ur ő méltósága részére, 
a város történetében eddig páratlan nagyságú áldoza-
táért, melyet a szenvedő emberiség és közjó érdekében 
hozott, jelen örökös diszpolgársági oklevél osztatlan 
lelkesedéssel kiadatni rendeltetett . Kelt Rozsnyón az 
1887. évi junius 9-én tar tot t városi képviselő gyűlés 
határozatából. Sthymmel Samu s. k., polgármester, Rosty 
József s. k. jegyző." 

A polgármester beszédére adott válaszában ő 
misága szerényen kiemelé, hogy az érdem nem az övé, 
hanem első sorban a boldog emlékű alapitóké, kik 
nagylelkű adományaikkal letették az intézetek alapját, 
második sorban a káptalant illeti az elismerés, mely 
az alapokat a legnagyobb hűséggel kezelte és gyara-
pította és csak harmadik helyen következnék ő, mint 
a ki már kész alapot találóan felépítette az intéze-
teket Isten nagyobb dicsőségére, az elhagyott árvák, ifjú 
nemzedék és beteg embertársaink javára ; de úgymond, az 
alapítók iránti hálámat az által fogom leróvni, ha mint 
eddig naponta imádkozom érettök : a káptalannal köny-
nyen meg fogok alkudni s igy a díszoklevelet magamnak 
tartom meg és őrizni fogom mint igen becses ajándékot, 
mely fényes elégtételt s vigaszt nyúj t ama keserűségekért, 
melyeket felsőbb helyről kelle tapasztalnom, s melyek 
miatt a harmadik intézetet, t. i. a gyermek-szeminariu-
mot meg nem nyithatom, s mely zárva fog maradni 
mindaddig, míglen át nem adhatom azoknak, kiknek gon-
dozására azt bízni leghőbb vágyam és másrészt igazolja 

Köztudomásu, hogy ó mlga a lazaristákra óhaj tván bízni 
a kis szemináriumot személyesen volt ő felségénél s nyú j to t t a be 
kérvényét . Erre Trefort miniszter ur ér tesi te t te ő mlgát , hogy 
e lu tas i tó jelentést t e t t felsőbb helyen, nem engedhetvén meg, hogy 

ama vád alaptalanságát, mintha vallási villongások és 
panszlavisztikus mozgalmak volnának közöttünk, mely 
vád ellen mint annak idején, ugy most is ez ünnepélyes 
alkalomkor magam, e város és megyém érdekében tilta-
kozni kénytelen vagyok. Egyébként mint eddig, ugy jö-
vőben is tőlem kitelhetőleg elő fogom mozdítani a város 
javát, de legyenek türelemmel, mig egy kissé megtolla-
sodom, mert most nagyon megkoppasztottak." Szívélyes 
búcsúzás után termeibe vonult vissza ő mlga. 

Junius hó 12-én ment végbe az intézetek ünnepé-
lyes felszenteltetése, melyet ő mlga teljes segédlettel 
végzett. Megelőzőleg rövid, de eszmedus beszédben kifej-
tette, hogy a pogányok nem ismerték, nem gyakorolták 
a felebaráti szeretet-könyörületet, az önzés volt tetteik-
nek rugó ja ; a ker. vallás szeretete átalakította a világot 
és az isteni Mester példájaként körüljárt jót cselekedvén. 
Valamint a b. e. alapítók szeretettől lángoló sziveinek 
köszönhetjük a kegyes hagyományokat, ugy őt is egye-
dül a szeretet indította s vezérelte az intézetek felépíté-
sében, hogy a város árvái s betegei mihamarabb találjanak 
menhelyet az épületben, melyet az isteni Szív, a fájdal-
mas Szűz és szent József, szóval a szent család oltalma 
alá helyez és átadván a kulcsokat a káptalannak, kérte 
azt, hogy legyen ezentúl is az alapítványok s intézetek 
hü őre, gondos kezelője. 

Erre Szekeres János nagyprépost következő remek 
beszéddel .válaszolt: „A mlgod által átadott kulcsokat a 
székes káptalan legmélyebb hódolattal, aggodalommal, de 
Istenbe vetett bizodalommal fogadja. „Spes "onfisa in 
Deo, nunquam recedet ab eo." 

A kulcs a történelem tanúsága s a bevett szokás 
szerint jelképezi a hatalmat, a jogot. Midőn tehát mlgocl 
kegyes volt az intézet kulcsait a káptalannak átadni, egy-
részről a mlgod által tetemes költséggel emelt nagyszerű 
épületet mint tulajdonát, tekintve végczélját, a szenvedő 
emberiségnek nagylelküleg ajándékozza, másrészről a 
gondozási, rendelkezési s kezelési jogot a káptalanra ru-
házta át. A káptalan ezzel az intézetre vonatkozólag 
kitűnő jogokat nyer. 

Azonban minden joggal karöltve jár a kötelesség 
is. A jog elfogadásával a káptalanra nehezednek a ter-
hek, kötelessége leend a megnyitandó árva : s kórházat 
gondozni, alapjait kezelni, azokat épségben fentartani, 
minden veszély s megtámadás ellen védelmezni. Ennek 
tudatában a káptalan mlgod és az itt egybegyűlt közön-
ség előtt igéri, hogy valamint az ájtatos alapítók által 
reá bizott alapokat hivatásánál fogva hiven kezelte, sőt 
tetemesen gyarapí tot ta : ugy ezután is az alapítók szent 
és sérthetlen akaratát lelkiismeretesen fogja Isten segít-
ségével teljesíteni. „Qui dédit velle, dabit et perficere." 

Ezen ünnepélyes alkalommal lehetetlen, hogy meg 
ne emlékezzem ama Istenben boldogult jótevőkről, kik 
eme jótékony intézet alapját vetették meg; kik mig éltek, 
élő hittel és Isten iránti lángoló szeretettel ragyogtak 
embertársaik között, és ezen élő hit s lángoló szeretet ér-
lelte szivökben ama nemes s szilárd elhatározást, hogy saját 

u j szerzet hozassék be, minthogy hazánk már különben is tul van 
tömve ('? !) szerzetes rendekkel és a világi betegápoló nők méltó 
versenytársai (? !) az irgalmas nővéreknek. 
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szorgalmuk által szerzett vagyonukat mint Islen áldását 
a szenvedő emberiség oltárára hozzák áldozatul: azért 
legyenek áldottak poraik, áldott legyen emlékük a város 
évkönyveiben. Mi pedig hálaérzetből legalább ama fo-
hászszal adózzunk a boldogultak emlékének : Az örök 
világosság fényeskedjék nekik ! Továbbá lehetetlen, hogy 
ajkaim ne rebegjenek legmélyebb hálaköszönetet mlgod-
nak, ki a j ámbor alapítók által megkezdet t magasztos 
műre féltévé a koronát , ki nagymérvű költséggel, ön-
magá t mintegy megtagadva, a szenvedő emberiség javára 
emelte e nagyszerű menházat . 

Fogad ja eme párat lan jó tékonysága s bőkezűségéért 
a székes-káptalan, a város és az egész kezönség leg-
forróbb köszönetét s mivel mi ezt meghálálni képtelenek 
vagyunk, fizesse azt meg a mindenható Isten s boldogítsa 
mlsgodat évek hosszú során ama édes öntudat, hogy 
önzetlen áldozata által a város évkönyveiben ércznél 
maradandóbb emléket, Isten előtt pedig örökkétar tó 
kincseket szerzett magának. Boldogok a kik irgalmassá-
got gyakorolnak, mert i rgalmasságot fognak nyerni. 

Végtére minthogy minden emberi mű Isten áldása 
nélkül tökéletlen és sikertelen, hisz „minden jó adomány 
onnan felülről vagyon, a világosság Atyjától ." „Sine 
tuo Numine nihil est in homine", alázattal kér jük mlsá-
godat, méltóztassék az árvák és betegek befogadására 
emelt házat és kápolnát szokott apostoli buzgalmával 
felavatni a mindenható Isten dicsőségére, hogy az ekkép 
felszentelt Jézus legszentebb szive o l ta lma, a bold, 
szűz Mária és szent József pár t fogása alá helyezett men-
házban nyer jen a sinlődő beteg enyhülést s gyógyulást , 
az elhagyott árva anyai ápolást és keresztény nevelést, 
az á j ta tos könyörgő imáinak meghal lgatását . 

Mind ez szolgáljon Isten nagyobb dicsőségére és a 
kath. egyház felmagasztalására. Ugy legyen! 

Ezután kezdetét vette a kápolna s a szobák be-
szentelése. Megható jelenet volt midőn ennek befejeztével 
ő mlga e szavakat intézé a gráczi i rgalmas nővérekhez, 
a kikre az árva- s kórház gondozása bízatott . „Átadom 
önöknek a kapu kulcsát. Az Ur Jézus majd mint beteg, 
majd mint árva fog bekopogni. Bocsássák be szívesen 
és biztosak lehetnek, hogy egykoron örömest fogja 
önöknek megnyitni a mennyország a j ta já t . " A zokogó 
főpásztor alig volt képes a zokogás közt térdre borul t 
nénikéket megáldani. Az itt és a közvetlen ezután a 
kápolnában mondott szent mise alat t a püspök szemei-
ben csillogó könyek az öröm, hála, de részben a fá j -
dalom könyei voltak, mert az épület keleti szárnyát 
nem nyi that ta meg s nem adhatta át rendel tetésének. 
Hiába, nincs öröm üröm nélkül, de bízunk a jó Istenben, 
hogy eloszlatja az előítéletek ködét és megadja ő mlgá-
nak a kegyelmet, hogy a kis szemináriumot is megnyi t -
hassa. Ez imaszerű óhaj jal rebegtünk hálát visszatérve 
a székesegyházba, mert sz. Gergely mondja : „Grat iarum 
actio est optima dispositio pro novis beneficiis impe-
trandis." 

Az ünnepély koronájá t képezte, midőn ő mlga a 
diszebéden XIII . Leo pápára pohara t emelvén nyilvános-
ságra hozta, hogy ő szentsége őt pápai trónálló főpappá 
s római nemes gróffá nevezte. Szivünk mélyéből él tet tük 

a bölcs pápát , ki oly gyöngéd figyelmet tanúsított püs-
pök-atyánk iránt. A mindenünnen érkező üdvkivánatok 
igazat adnak a Religionak, hogy „egész Magyarország 
katholikusai részt vesznek Rozsnyó egyházmegye örömé-
ben," és a mint ő mlga a káptalan és központi papság 
tisztelgése alkalmával megjegyzé : örvend a ki tüntetésnek, 
mert annak jele, hogy ő szentsége meg van elégedve 
eddigi kormányzatával s hogy ezentúl is a 15 éven át 
követe t t ösvényen fog haladni. 

Es te az egész város fényárban úszott. Az általános 
örömet csak azon sajnos körülmény zavarta meg, hogy 
ő mlga a nap fáradalmai folytán gyöngélkedvén, nem 
válaszolhatott az üdvözlő beszédre és nem szemlélhette 
a nagyszerű tüntetést , melyet a polgárság valláskülönb-
ség nélkül tiszteletére rendezet t . Azonban bármily fényes 
volt a fáklyásmenet s a több helyüt t ragyogó t ranspa-
rentek, a fáklyák lángjáná l jobban ragyogot t a szeretet 
tüze, melynek sugárai élénken megvilágítot ták a szivekbe 
vésett ama t ransparentet : Isten áldja és éltesse Rozsnyó 
egyházmegye apostoli buzgalmu, hös lelkű és jótékony 
szivü püspökét ! ! ! * 

BéCS. Egyházi beszéd, — melyet sz. István-, Ma-
gyarország első apóst, királyának ünnepén 1887. augusztus 
20-ikán, Bécsben, a főt. kapuczinus atyák templomában 
tar tot t dr Wolafka Nándor, csanád-egyházmegyei áldozár, 
ő szentsége t. káplánja , a budapesti központi papnevelő-
intézetben tanulmányi felügyelő, egyetemi h. tanár, szent-
széki jegyző, a „Szent- Is tván-Társula t" tud. és irodalmi 
osztályának tagja . A csanád-egyházmegyei hatóság jóvá-
hagyásával : 

A ki Is tennek hiszen, a paran-
csokra figyelmez és a ki ő benne 
bízik, nem fogyatkozik meg. 

Sir. 32, 28. 

Van a magyarnak minden esztendőben egy napja, 
melyen egyesül a vallásosság és a hazafiság, melyen a 
hivő honfi örömmel telt kebellel hozza Isten szine elé 
a vallásos tisztelet és a honfiúi kegyelet illatos áldozatát. 
Van a magyarnak minden esztendőben egy napja, me-
lyen egyház és haza, vallás és nemzet egyaránt ünnepel, 
nemcsak egyházi, hanem nemzeti ünnepet is, édes mind-
nyájunk számára valóságos családi ünnepet ülvén. 

Sz. István napja ez, első dicső sz. királyunknak, 
hazánk legnagyobb jótevőjének, nemzetünk igazi a ty já -
nak, szent hitünk legbuzgóbb követőjének, vallásunk fá-
radhatat lan apostolának nagy n a p j a ! 

Az igazi nagyság halhatat lan ; ezt el nem homá-
lyosítja az idő, ezt meg nem kisebbíti a távolság, ezt el 
nem temeti a feledékenység. Az igazi nagyság legyőzi 
az időt, túlszárnyal ja a távolságot, diadalmaskodik a 
romok felett, melyekbe a feledés mindent dönteni szokott 
az ég alatt . 

Sz. István nagysága igazi nagyság ! Azért tölt ez 
el minden igaz magyar kebelt ma is, annyi század után, 
tisztelettel és szeretettel, hódolattal és hálával. Igaz ma-
gyar sziv sz. Is tvánról meg nem feledkezhetik soha és 
ha megfeledkeznék — magyar már nem volna. 

Van a francziának sz. Lajosa, az osztráknak sz. 
Lipótja, van a németnek sz. Henrikje , az angolnak sz. 
Alfrédje, a spanyolnak sz. Ferdinándja , de sz. I s tvánja 
csak a magyarnak van, — igen csak nemzetünknek van 
sz. Is tvánja : honalapító, király és szent apostol egy 
személyben. 
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A honszerző Árpád harczias népét, mely birt a 
kelet erejével, de a nyugot műveltsége nélkül szűköl-
ködött, sz. István királyunk hírneves nemzetté, a füg-
getlenség után sóvárgó törzseket erős, szilárd állammá 
tette és ugyanazon a helyen, melyről már több vitéz 
és talán félelmetesebb népet elsöpört az idők viharja, 
országot hagyot t hátra, mely a nyugot tiszteletét ki 
tudta magának vivni és meg is volt képes t a r t an i ; 
államot alkotott , mely annyi külveszély és belviszon-
tagság között már gyakran hallotta az ádáz ellenség 
végpusztulást jelző jövendőlését, de — hála a jóságos 
Istennek ! — még eddig nem látta és — bizunk erősen 
— nem is fogja látni soha annak teljesülését. 

S ha ma, dicső honalapitónk és első szent királyunk 
ünnepén, minden igazi magyar katholikus szivben ked-
ves, édes öszhangzatban megrezdül a szentnek tartozó tisz 
telet és a haza legnagyobb jótevőjét illető kegyelet 
húr ja , lehetetlen nem kérdeznünk : ugyan mi volt sz. 
István lelkében az a mozgató erő, az a benső rugó, az 
a messze kiható inditó ok, mely őt népe és hazája bol-
dogitására irányzott nemes fáradozásaiban vezére l te? Es 
ha a kérdésre valaki azt felelné : lángesze, bölcsesége, 
politikai tapintata, kitartása, lángoló honszeretete, én 
azt viszonoznám : nem tagadom ; de azt mondom, hogy 
ezen kiváló tulajdonok egyúttal a szentnek erényei va-
lának, onnan eredvén, honnan „minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék van, a világosság atyjától" 
( Jak . 1, 17.). De szóljon e tárgyban maga nagy szen-
tünk. Szavainak őszinteségében annál kevesebb okunk 
van kételkedni, mert a szerető atya intézte azokat 
egyetlen fiához, kit a legnemesebb sziv egész hevével 
szere te t t : „Kedves fiam, — igy ir fiának, sz. Imre her-
czegnek.1) — ha a királyi koronát tiszteletben akarod 
tartatni , akkor legelőször parancsolom, tanácsolom és 
javaslom neked, hogy a katholikus és apostoli hitet oly 
szorgosan és vigyázva őrizzed, hogy Istentől rád bizott 
összes alattvalóidnak jó példát adj hogy minden egyházi 
ember téged méltán igazi kereszténynek nevezzen ; mer t 
tudd meg, hogy vallás nélkül sem keresztény, sem az 
egyház fia nem lehetsz, mert a kik vagy tévesen hisznek, 
vagy hitöket jó tet tek által nem gyakorol ják és ékesitik 
— mert a hit jó te t tek nélkül kihal — sem itten becsü-
letesen nem uralkodnak, sem az örök koronának és or-
szágnak részesei nem lehetnek." 

Igy szólott első sz. királyunk, és szavai örök em-
lékül ott állanak hazai törvénykönyvünk elején, de igy 
cselekedett is mindenha egész életében. Mélyen meggyő-
ződve az í rás eme szavairól : „A ki Istennek hiszen, a 
parancsokra figyelmez," ugy önmaga vallotta és követte 
azt a szent hitet, melyet népének hirdetett , mint fiától 
és nemzetétől kivánta és óhajtot ta , hogy azt hasonlóan 
kövessék és gyakorol ják. Szent királyunk fohásza is, a 
haldoklónak végső imája, könyörgése vala hazánk Nagy-
asszonyához, hogy vegye oltalmába a népet, melyet ő 
annyira szeretett, melyet boldogítani törekedett ama 
szent vallás által, melv őt már itt, de még inkább ott, 
a jobb hazában oly boldoggá tet te. 

Dicsőült nagy szentünk szóval és tettel megmutat ta , 
hogy szent hitünket vallani és gyakorolni mindenkire 
nézve egyformán üdvös és dicső szent kötelesség. 

Nem vélek a mai napon jobbat és nagy szentünk 
előtt kedvesebbet tehetni, mint ha ezen igazságról el-
mélkedem. (Folytat juk). 

*) Corpus Jur. Hung. S. Steph. Deer. lib. I. cap. 1. 

VEGYESEK. 
— Nagyvárad, aug. 24. — A tegnap érkezett s 

közörömmel fogadot t u j főpásztor, nm. és ft. dr Schlauch 
Lorincz. ma ta r to t ta székfoglalásának ünnepét. Hétköz-
nap daczára országos ünnepélyt visszatükröző fényes kö-
zönség gyűlt össze a nagyváradi püspökök hatalmas temp 
lomában. Maga a kormány is képviseltette magát gróf 
Széchenyi Pál közlekedésügyi minister által. A nagy-
váradi és vidéki papság legkiválóbb alakja Pável Mihály 
nagyváradi gör. sz. püspök ur valamint a templomi ugy 
a palotai ünnepélyben részt vett. A templomi szertartás, 
mely 9 órakor kezdődött, az ily trónfoglalásoknál szo 
kásos szertartások közt folyt le. Az egész ünnepélynek 
két ragyogó fénypont ja az ékesszólásáról országszerte 
hires püspök két alkalmi beszéde vala, melyek egyikét 
latinul a papsághoz, másikát a clerus hódolata után a 
hívekhez intézte. Minden papnak csak annyit mondok 
róla, hogy tolle lege, és el ne mulaszd ismételve át ta-
nulmányozni. A két beszédről nehezen lehet eltalálni, 
hogy mi ki tűnőbb benne : az inventio-e vagy a kidol-
gozás, vagy pedig az egésznek találó korszerűsége. Ha 
szabad igy szólni : mindakét beszéd egy-egy apostoli 
programm-beszéd. — A délutáni nagy ebédről, mely a 
püspöki palotában folyt le, bőven szólnak a napi lapok 
tudósításai. 

— Királyi kitüntetés. 0 csász. és apóst. kir. felsége 
dr Csemoch J ános primási t i tkár t , dr Kisfaludy Á. 
Béla tud. egyet. ny. r. tanárt , dr Wolafka Nándor közp. 
papn . tan. felügyelőt és dr Párvy Sándor egri érs. t i t-
kár t legkegyelmesebben csász. kir. t. udvari káplányok-
nak díjmentesen kinevezni méltóztatott . 

— Mgs és f t szákálasfalvi Lengyel Miklós, az egri 
főmegye 85 éves Nesztora , római út járól , melyről a 
„Religio" becses kézből emlékezetes tudósítást közlött , 
szerencsésen érkezett vissza Valóban Istennek különös 
jó té teménye, hogy ily korban ily hosszú utat minden 
legkisebb baj nélkül tegyen meg. Érdekes hallani, írja 
egri levelezőnk, midőn ép s erős emlékező tehetsége se-
gélyével élénken előnkbe állítja élményeit. A Nápolyból 
jul. hó 24-iki kelettel irt levelet, melyet a Religióból 
több lap volt szíves átvenni, némileg rektifikálni kell. 
Ugyanis az ő szentségének fela jánlot t arany sziv sulyja 
nem 50 hanem 51 db arany. Teljes felirata : „Lengyel 
Miklós v. p. a. a. a. Eger 1887." A Propaganda részére 
nem 400 lírát, hanem 8000-et a jánlot t fél ő mga a pápa 
kezébe. 0 szentségének hozzá intézett szavai ezek valá-
nak : „Tu es benedictus in hoc et in altero saeculo." 
Adja az ég, mondja egri levelezőnk, hogy megyénk 
Nesztora még több ily utat tehessen ! — Sietünk csatla-
kozni ez imaszerű óhajhoz. 

— A győri püspök, nm. és ft . dr Zalka JánOS u r 
e napokban bérmautat végez. Legutóbbi tudósítás sze-
rint Tatán f. hó 25-én bérmált. Fényes volt a főpásztor 
iránti kegyelet nyilvánulása és igen nagy a megbér-
máltak száma: 1000. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A papság némely teendőiről. 
Schlauch Lörincz nagyváradi püspök ur ö excja székfoglaló 

föpásztori beszéde megyéje papságához. 

Csak az Ur Krisztust szenteljétek 
sziveitekben, készek lévén minden-
kor megfelelni mindennek, ki okát 
kérdi a bennetek való reménységnek. 

(Sz. Péter. I. levele 3, 15.) 

Isten szava által a nagyváradi latin szertar-
tású püspöki székre, — mely fényéről és régi-
ségénél fogva hires — hivatva és igy emberi 
kéz által alig méltóan érinthető szolgálatokra 
rendelve levén, mindenekelőtt a kegyelet mély 
érzelmeivel Krisztus keresztjének lábaihoz bo-
rulok, hogy innen meritsek buzdítást és erőt az 
áldozárnak és jó pásztornak szükséges erények 
gyakorlására. A keresztben rejlik egydül „a féle-
lemnek mélysége, a reménynek nagysága, a 
szeretetnek bősége s a kitartásnak állandósaga," 
melyekre mint megannyi támpontra helyezked-
vén, remélhetem, hogy erőim gyengesége fölött 
győzedelmeskedhetem. 

Van ugyan szivemben bizonyos él^nk és 
öntudatos kötelességérzet, mely nélkül semmi 
hivatást méltóan betölteni nem lehet; nem is 
volnék érdemes kartársaim becsülésére vagy a 
tanítói állásra, melyet elfoglalok, ha mással, mint 
a mire hivatva vagyok, foglalkoznám. A hol a 
méltóságot annyi tisztelet környezi, ott a mun-
kának is megfelelő arányban kell állania. 

Van bennem egyenesszivüség, tiszta akarat, 
égő sziv arra, hogy mindenben az Isten dicső-
ségére, az anyaszentegyház felmagasztalására és 

Hugo a S. Victore „de claustro animae" cz. 2. 
könyve 22. fejezet. 

szeretett hazám s a reám bizott hivek javára 
és üdvére törekedjem ; és nem hiszem, hogy itt 
helye volna a hiu dicsvágynak, mely minden 
igyekezetet, minden munkát értékétől megfoszt, 
„Mid van, a mit nem vettél ? Ha pedig vetted, 
mit dicsekszel, mintha nem vetted volna?"1) 

Noha pedig mindezek öntudatosan élnek 
bennem, még sem tartom magamat mentnek az 
emberi gyarlóságoktól. 

Lehetetlen ugyanis, hogy az ember a világ 
veszélyeinek ne legyen kitéve. „A világ kettőt 
igér, hogy megrontson; igér drága és nagy dol-
gokat, azaz gazdagságot és tiszteletet. Ad a. 
világ gazdagságot, de nem ingyen, ad tiszteletet, 
de megköveteli ennek diját."2) És ki ne tudná, 
mily nehéz a sziveket és hajlamokat kormányozni ; 
lehetetlen itt gyakran a bölcseség és bármily 
ügyes legyen is a kormányzás, az a kívánságok-
nak és becsvágynak nem mindig felelhet meg. 
Egyrészről az embernek saját gyengesége, más-
részről mások hibái; — az öncsalódás, melytől 
senki sem ment, a tanácsadók megbízhatatlan-
sága; — a saját értelemnek gyarlósága, a kör-
nyezetben az őszinteség hiánya — mindezek 
mind megannyi rejtett sziklák, melyek a kor-
mányzást veszélyeztethetik. 

Ezen felül az idők ma oly nehezek, a ve-
szélyek, melyekoek a hit és az anyaszentegyház 
ki vannak téve, a küzdelem, melylyel minden 
órában "szembe kell néznünk, oly fenj^egető jel-
legűek, hogy erősebb lelkű férfiak is ingadozná-
nak, és mi több: mindezekben nekem első he-

x) Korínth. irt I. levél 4. 7. 
2) Hugo a S. Victore i. m. 5. fejezet. 
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lyen kell állanom, — ki nem volna félénk ezen 
nagy, „az angyali vállaknak is félemletes" fel-
adattal szemben? 

Mindezek között nekem egyedüli reményem 
a mindenkor „hü kereszt" (Crux fidelis), melj7et 
midőn külsőleg mellemen hordok, lelkemben is 
mélyen bevésve őrzök. Ez a katholikus papnak 
mindene; nekem pedig vezérem lesz a kormány-
zatban és a szeretetben. 

A második, a mi székfoglalásom első per-
czében lelkem előtt mint egy fénypont áll : az 
a felséges urunk és királyunk, Ferencz József 
ő felsége, a magyar katholikus egyház főkegyura 
iránti mély háladatosság, kinek kegyelméből a 
szatmári püspökségről — melynek emléke soha 
lelkemből nem fog távozni — ezen latin szer-
tartású püspökségre lettem kinevezve, azon püs-
pökségre, mely hazánk évkönyveiben valamint 
alapitásának dicsőségéről, ugy ősi hazai és egy-
házi erényekben kitűnő férfiak működéséről is 
nevezetes. Az apostoli királynak fönsége, mint egy 
ősrégi erény, minden magyar szivében a tánto-
ríthatatlan hűség mély gyökereivel máig is él; 
e magyar erény nekem is sajátom lévén, a köz-
hangulatban levő ragaszkodást kegyeletes oda-
adással állandóan fogom ápolni, a korona fényét 
és dicsőségét, mint őseink örökségét tisztán és 
sértetlenül megőrzendem s kérni fogom a min-
denható istent, hogy a fenséges uralkodó család-
nak években és szerencsében rendületlen fentar-
tását engedje. 

Lelkem előtt ragyog szentséges atyánk XIII. LEO 
pápának tiszteletre méltó alakja, aki királyi kinevezte-
tésemet pápai teljhatalommal helyeselni, megerősíteni 
és jóvá hagyni kegyeskedett. Az emberi dolgoknak sa-
játsága az, hogy a kisebbek a nagyobbak mellé állitva 
elhomályosodnak : én is szivesen állok a küzdők sorába, 
kik ily vezérrel dicsekedhetnek ; önmagam is magas 
helyre állíttatván, a magasabban álló — a tévmentes ta-
nítás jellegével felruházott — csillagzat felé tisztelettel 
tekintek és a római szentszékkel való közösséget mind 
magam nyiltan vallom, mind pedig igyekezni fogok, 
hogy azok is, kik gondjaimra bízattak, ugyanazt vallják. 

A király iránti hűség, a pápa iránti hódolat — 
ime î a kettős alap, melyen állandók, meg levén győ-
ződve, hogy az első nemzetünk fennállásának létalapja, 
a másik a katholikus egyháznak absolut szükséges 
támasza. 

A harmadik, mit tőletek, kedves testvéreim és fiaim, 
már székfoglalásomkor kérek, az : hogy lelkipásztori teen-
dőimben segítségemre legyetek. 

Urunk Megváltónk az egyház kormányzását ugyan 
az apostolokra és ezek utódaira, a püspökökre bizta, akik 
ennek következtében mind rendre és joghatóságra, 

mind pedig méltóságra nézve az első helyet foglalják 
el. De épen mivel ez az egyházban az első méltóság, 
azért kapcsolódik hozzá a legtöbb dolog, és a legna-
gyobb gond is, ugy, hogy az inkább munka, mint mél-
tóság. Ki fogja tagadni, hogy minden időben azon egy-
házkormányzók szereztek maguknak legnagyobb dicsősé-
get és halhatatlanságot, kik szerencsések voltak a bölcs 
segédek megválasztásában? „Ja j ez egyedül ál lónak",1) 
ez hangzik fülemben, midőn a nagy feladatra gondolok, 
mely reám vár. Bármily nagy legyen is az egyéni elme-él. 
ez itt elégtelen. Maga a gondos anyaszentegyház böl-
csen elrendelte, hogy a püspökök teendőikben, itéletök-
ben, a tanulmányokban, a nép nevelésében azok taná-
csával éljenek, kik hitben, igazságban és okosságban 
kitűnnek, nehogy amidőn ők emberi gyarlóságuknál fogva 
hibázhatnak, másokat is tévútra vezessenek és talán az 
egyháznak pótolhatatlan kárt okozzanak. Mit mondjak 
még a bő aratásról, mely bennünket — kivált a mai 
időben — vár ? Beláthatatlan tér az, melyen hivatva 
vagyunk működni. Megszámlálhatatlan a teendő, melyet 
a reánk bizott lelkek: különösen a gyermekek, kiknek 
gyengéd, a felnőttek, kiknek erősebb táplálékot kell 
nyujtanunk, az elesettek, kiket fölemelni, a bűnösök, 
kiket megvigasztalni kell, tőlük követelnek, és e nagy 
feladatnak talán mindnyájan együttvéve sem felelhetünk 
meg. Mennyi továbbá a kül-, mennyi a belellenség, kik-
nek csak'egyesült erővel állhatunk ellen? Kérlek azért, 
kedves testvéreim és fiaim ! legyetek bátor és hű segé-
deim, hogy az egyház gyarapitását s a keresztény nép 
dicsőségére való kormányzását előmozdíthassuk. 

Tehát mindenekelőtt és fölött Krisztus sz. ke-
resztje ; azután az Istentől rendelt kettős hatalom iránti 
mély tisztelet, és végre a ti segitségtek — ezekkel fel-
fegyverkezve már biztosabban indulok útnak. 

A legfontosabb kérdés reánk nézve, kik Krisztus 
szolgálatában állunk, az : "hogy milyen helyzetünk van 
ma, midőn az értelmi és erkölcsi állapotok sokban kü-
lönböznek a mult századok, sőt csak az elmúlt évtizedek 
állapotától? és a mi több, a hol daczára a romlottság-
nak, a tudomány és művészet eddig alig látott magas-
latra emelkedett. 

Annyi bizonyos, hogy Urunk és Megváltónk is 
nem kivánta tanítását helyhez és időhöz kötni. A ki-
nyilatkoztatás egyetemes jelleggel bír, soha el nem enyész-
het, mindig világosságot terjesztő, mindig megváltó hi-
vatással bir. Minden nemzetet, minden teremtményt hi-
vatva van az akolba vezetni: „hogy legyen egy akol és 
egy pásztor" ; tudatlanokat ugy mint a tudósokat, műve-
letleneket és müveiteket egyaránt átkarol. Krisztus Urunk 
ugyanaz volt az első században, ami a tizenkilenczedikben. 
„Jézus Krisztus tegnap és ma ; ugyanaz marad örök 
időkre." s) A megváltás müve kiterjed a jövő századok-
ban élő összes emberiségre is, amint Salvianus mondja : 
„Krisztus amint mindnyájunkért szenvedett, igy egyeseket 
is átölel, egyesekért és összeségben mindnyájukért fel-
áldozta magát." 3) 

l) Eccl. 4. 10. 
Szt. Pálnak a zsidókhoz irt levele 18. 8. 

3) .De laude crucis" cz. 1. könyve 2. íejezet. 



13 2 RELIGIO. 

Maga az egyház, nevezeténél fogva katholikus, jellegénél 
fogva egyetemes, nem egy nemzetért, nem eme vagy 
ama századok számára lön alapítva, hanem a világ vé-
gezetéig fenn fog állani. Az egyház szinte, mint a ki-
nyilatkoztatás, hasonló gonddal ápolja a barbár mint a 
műveltséggel dicsekvő nemzeteket és azért ma is van 
küldetése és pedig ugyanaz, amely neki alapitásának 
első perczében kijelöltetett. 

Az isteni intézkedésnek ezen jellegéből, amint az a 
világnak ki lett nyilatkoztatva, önként következik, hogy 
mi ma is „Krisztus szolgái s az Isten titkainak sáfárai 
vagyunk," és hogy a mi hivatásunk ma sem más, mint 
amely a lefolyt tizenkilencz század papjainak volt. tudni-
illik : a lelkek gondozása és nevelése. Az emberek gon-
dolkozásmódja, azok érzelmei megváltoztak ; de szivök, 
leikök, jellegök ugyanaz maradt. Az emberek — bármily 
műveltek legyenek is, — ma is szükségét érzik, hogy a 
szeretet bennök ápoltassék ; ma is szükségök van, hogy 
béketűrésre intessenek, amidőn nyugtalan kétkedésök a 
kétségbeesésig haj t ja őket ; ma is korlátozni kell a túl-
zott becsvágyat és a földi javak kielégíthetetlen hajhá-
szását ; — a nyomor, a szerencsétlenség, a szenvedések 
ma is felhívnak benünket, hogy testvéri részvétünket a 
boldogtalanok iránt bebizonyítsuk. A benső ájtatosság 
gyakorlata, a bűnök kerülése, a saját akaratról való le-
mondás, az isteni vigasztalás — ezek mindannyi erények, 
melyek bármi ritkák ma, mégis teljes figyelmünket ki-
hívják. És ha valamikor, ugy ma igaz az : a valódi sze-
retet soha sem szűnik meg szeretni, de nem is fárad ki 
a jótékonyságban. 

Értsük meg az idők szignaturáját és imerjük meg 
korunk követelményeit ! 

Krisztus Urunk a tanításban népének szelleméhez 
alkalmazkodott. Azoknak, kik földi tekintetekben elme-
rültek „példázatokban beszélt", és nehogy az igazságnak 
egyenes kimondása által őket magától elidegenítse, le-
szállott felfogási módjukhoz ; ellenben a képmutatók és 
törvénytudók ravaszsága és romlottsága ellen nyilt és 
tiszta előadással lépett fel. 

Az apostolok isteni mesterök példáját követték és 
az egész világon elszéledvén, a tudatlanokat szintúgy 
mint a bölcsészeket magukhoz vonzották. Sz. Pál az 
Areopágban is megjelent s ott beszédet tartott,*) Rómá-
ban pedig Onesimust, a rabszolgát, a keresztény hitre téri-
tette 3), sz. Dénes, sz. Jusztin, sz. Irenaeus, sz. Ignácz 
bölcsészek voltak. A hittéritőket munkájúkban mi sem 
feszélyezte ; nem a gazdagság, nem a szegénység, nem 
a rang, nem a rabszolgaság, nem a tudomány, nem a 
tanulatlanság. Krisztus szelid igája alá hajtották a Caesa-
rokat, vezéreket, katonákat és tanítókat. Nem féltek a 
tudomány támadásától, nem a zsarnokok üldözésétől. Az 
egyház — arra lévén alapítva, a ki minden bölcseség 
kezdete és vége — a hatalmasok támadásai, a tudósok 
ellenmondásai közepette is soha sem szűkölködött magas 
röptű szellemekben, s azért a keresztény lelkek nevelé-
sében a haladó korral mindig lépést tartott . 

r) Korinth. i r t I. lev. 4, 1. 
2) Ap. Csel. 17. 22. s köv. vv. 
s) Philem. i r t levele I. 10. 

Ilyen volt az egyház kezdetben, ilyen maradt az a 
századok folyamában ; mindig megértette korát és e 
mellett az isteni igazságtól, mely a sziklára lett épitve, 
egy tapodtat sem tért el. 

„Az egyház atyái — mondja Fénélon — magas 
szellemű, józan és határozott ítélettel biró emberek vol-
tak, kik értelmi és erkölcsi irányban bámulatos tapaszta-
lással birtak, kik maguknak nagy tekintélyt és szónoklati 
könnyűséget szereztek. Látszik, hogy fölötte müveit embe-
rek voltak, kik az irodalomban, a szónoklatban, a társalgás-
ban és a nyilvános életben az illem szabályait teljesen is-
merték. Kétségkívül mindez őket képesekké tette, hogy 
ékesszólásukkal meghódítsák a lelkeket. Irataikban fel-
találjuk a szavak simaságát és az erkölcsi tekinteteket, 
a mi őket kedvesekké tette, természetesen a vallás elő-
nyére. Ez az, a mit nem lehet eléggé eltanulni tőlük." 
(Dialogues sur l'éloquence III.) 

Ha ma közelebbről szemügyre veszszük a fegyve-
reket, melyekkel az egyház ostromoltatik, kettőt látunk. 
Az egyik az, hogy a mai tudósok tanai — hogy ne 
mondjam — tévtanai egykor — csakhogy más alakban 
— már virágoztak és ma csak uj ruhákba öltöztetve s 
az uj tanulmányokkal gazdagítva hozatnak föl ; a másik 
az, hogy ezen fegyverek a mi fegyvertárunkból vannak 
elsajátítva. 

Valóban ! ha a régi irodalmat vizsgáljuk, ha bel-
jebb hatolunk a bölcsészet tanulmányába: ott meg fogjuk 
találni a mai bölcsészetnek csaknem minden tételét, 
kezdve az atomistáktól, föl egészen az agnosis-ig ; találni 
fogjnk az emberi ész aberratioit, melyek mindig régi 
nyomon haladnak. A naturalismus bölcsészeti rendszerei 
által, melyek folytonos fejlődés által bövitve, és bizonyos 
költészeti, de beteges idealismus által megrontva, ma 
folyton változnak, az emberek elvesztették a szilárd ala-
pot, — azt. melyet a keresztény igazságok nyújtanak, 
és azért az innen eredő szellemi kevélység csak egy irányt 
ismer jogosultnak, azt, mely az emberi nem hivatásául 
csak az ész kizárólagos uralmát ismeri el. Hihetetlen, 
milyen túlzásba mentek már a rationalismus elméletei. 

Megvetik a metafizikát, mely egy felállított elvből 
levezeti a bölcsészeti és gyakorlati igazságokat, ugy 
hogy az, a mi lényegileg természetfölötti, a gyakorlat-
ban legyen forrása és kezdete minden erénynek; helyébe 
állítják a positiv bölcsészetet, mely a tények csoportosí-
tásából oly következtetéseket von le, melyek — mint a 
tapasztalás mutatja — szerencsétlenséget és nyomort 
idéznek elő. 

Ezen bölcsészet, mely Istent nem ismer, továbbá 
az ahhoz csatlakozó kétszínű behizelgése az ujabbkori 
humanistáknak, a naturalismus leplezetlen és merész 
fellépése, az agnosticismus gyáva lemondása — mindezek 
a szellemek megrontására törekednek. Es mégis mind-
ezek csak halvány másolatai a régi kornak. A pessimis-
mus és az agnosis már a kereszténység bölcsőjénél je-
lentkeztek, — a görög irók bővelkednek ily szellemű 
állításokban ; — miért tulajdonítják tehát a korunkbeli 
ujitók maguknak az eredetiség dicsőségét. 

De mi tanuljunk az ellenségtől. 
Megbecsülhetlen kincs lappang a könyvtárakban, 
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melyek leginkább őseink — ismétlem, a mi őseink — 
fáradhatatlan szorgalmát foglalják magokban, a kik nem 
kevesebb igyekezettel, mint ügyességgel czáfolták meg 
koruk tévedéseit, és nekünk — gyermekeiknek — fegy-
vereket hagytak, melyekkel az uj-régi tévedéseket visz-
szaverhetjük. Vagy legyünk-e hanyagok ? — szabad-e 
elhanyagolnunk a katholikus bölcsészetet, mely annyi 
fénylő csillagot számit a kath. irók, a szentatyák és scho-
lastikusok sorában ? szabad-e elhanyagolnunk a történel-
met, mely tizennyolcz századon át a mi történelmünk ? — 
értem azon történelmet, mely az értelmi és erkölcsi 
kulturát, a művészetben és iparban, a mesterségek- és 
kereskedelemben való haladást tárgyalja ; azon törté-
nelmet értem, melynek tanúságait elleneink a saját elő-
nyükre felhasználják, s ez által fegyverünket kezünkből 
kicsavarják. Szabad-e elhanyagolnunk a természeti tu-
dományokat, melyek Isten nélkül műveltetve vallásta-
lanságra vezetnek, de ha eredeti kutforrásukhoz vezet-
tetnek vissza, a hit fokozására szolgálnak ? szabad-e 
elhanyagolnunk a jogtörténelmet, kiváltképen a hazait, 
hogy e téren is a győzelmi babért azoknak engedjük 
át, kik jogainkat tagadásba veszik ? 

Tagadhatatlan, hogy a tudományokban és a művésze-
tekben, a müveit gondolkodási és cselekvési módban 
korunk sokkal előbbre áll, mint a mult századok ; ámde 
a részrehajlatlan kutató elismerni kénytelen, miszerint 
Európa csak a keresztény katholikus vallás üdvös befo-
lyása által vált képessé, hogy e magaslatra juthatot t . A 
tudományos intézetek, melyek az országokban elszórva 
találtatnak ma, alapításaikban majdnem kizárólag rég 
elmúlt századokra — melyek az egyház századai voltak 
— vezethetők vissza; intézmények, melyek az idegen 
fogságba kerültek megváltására alkottattak : zárdák, 
melyek a tudományt, a művészetet és ipart ápolták, 
melyek emberibb gondolkodásmódot terjesztettek, kóro-
dák és árvaházak felállítására nagy összegeket áldoztak : 
mindezek az anyaszentegyházban tisztelik jótevőiket, 
ezek a mi intézeteink, a mi alapításaink ; és azért el-
leneinkben, ha ezekkel, mint a magukéval dicsekszenek, 
több a kevélység, mint az érdem vagy az igazság-
szeretet. 

Ha ezekkel meg akarunk küzdeni, nekünk is nem 
marad egyéb hátra, mint a régiségek tárházához folya-
modni. Hiszen a régiek sem hanyagolták el az emberi 
észt, ők is a haladás szolgálatában állottak, és alig lé-
tezik oly ága az emberi ismereteknek, melyet őseink 
nem müveitek volna, melyet nem ápoltak vagy a 
melyekben nem fáradoztak volna, ugy hogy méltán lehet 
állítani, miszerint nem azt kell kérdezni, hogy mit tud-
tak, mint inkább azt, hogy mit nem tudtak. 

Megvan korunknak is az ő dicsősége ; mert az 
emberi ész nyugalmat nem ismervén, folyton előre tör, 
és azon isteni szózat : „legyetek tökéletesek, mint a ti 
mennyei atyátok tökéletes",1) az emberi szivet és ér-
telmet bizonyára nagyobb tökélyre vitte, mint az a 
mult századokban volt. De ha valamely kornak megvan 
a maga fényoldala, e fény mellett vannak árnyoldalai 
i s ; és igazságtalan volna az if jút vádolni, mert még 

1) Máté, 5. 48. 

nem szerzett annyi ismeretet, mint a férfi hosszú évek 
során át folytatott tanulmányaival. Nagy dolgok csak 
hosszú évek során át és csak nagy erőfeszitéssel jönnek 
létre. Az apró, törékeny csemetétől egyéb nem kívánta-
tik, mint hogy egykor gyümölcsöt teremjen ; de a nagy 
és terebélyes fától megvárjuk, hogy azonkívül még 
árnyékot adjon a fáradtnak, maga magát a vihar ellen 
megvédie, és a hideg ellen tüzanyagot szolgáltasson. Az 
emberi haladás fájáról valóban el lehet mondani sz. Pál-
la l : „En ültettem, Apolló öntözte, de Isten adta a nö-
vekedést." x) 

A mi kötelességünk : védeni azt, a mi a mienk. A 
keresztény kulturának tanulmányozása, — a mai czivi-
lizáczió történelme nem lévén egyéb, mint a keresztény 
kultura történelme — a porból napvilágra hozand oly 
lappangó kincseket, melyekkel mint megannyi fegyverrel 
ügyünket megvédhetjük. Miként az arany a salak között, 
mint a mag a polyvában, ugy lappang a katholikus 
igazság a tévtanok forgácsai között. A tudatlanság, a 
felületesség, a rosszlelküek makacssága buzdítson ben-
nünket a mélyebb kutatásokra. Az igazság csak egy. — 
az nem lehet a sophisták tévedéseiben, kik midőn ma a 
világot a magok módja szerint kivánnák átalakítani, a 
társadalmi lét alapjait megingatnák s az államokat és 
országokat az enyészet felé hajtanák. 

A mit még különösen figyelembe ajánlani kivánok, 
ez az : hogy müveljük a természeti tudományokat. A mai 
bölcsészet nem annyira bölcsészet az eddigi bevett ér-
telemben, mint inkább féktelen, túlzott bálványozása az 
anyagnak. A természeti világ sajátságai és törvényei — 
ezek képezik kutatásának kizárólagos tárgyát, és innen 
önkéntelenül származik a szellemi élet s a természetfö-
lötti rend tagadása. Szerinte az ember tisztán anyagi lény, 
és minden értelmi tehetsége az anyagból fejlődik ; az er-
kölcsiség azon benyomás által, melyet százados szokások 
az idegekre gyakoroltak, és ott tartós nyomokat hagytak, 
— az atavismus által tartatik fenn. Nincs magasabb 
forrás, a melyből származnak és a helyhez visszave-
zethetők a magasztos gondolatok, a nagylelkűség, az 
ártatlan erkölcsök, a becsület, mely nem ismer önér-
deket, egy magasabb rendeltetés öntudata, a vallás és 
mindaz, a mi eddig az emberi nem dicsőségét és bol-
dogságát képezte. 

Az emberi ész bizonyára visszaél a neki adott 
megbecsülhetetlen kutatási képességgel, és midőn azt, 
a mi csak külsőség, az élet lényegének nevezi, önma-
gát semmisiti meg. A létező dolgok teljes átértésére, 
hacsak csalódni nem akarunk, a tapasztalás egymaga 
nem elegendő ; hanem szükséges, hogy azok alkotó ere-
jére, a tünemények gyökerére lehatoljunk. A létnek 
okait és czéljait a tapasztalati tényekkel kell összhang-
zásba hoznunk. 

A katholikus vallás és egyház bizonyára nem ellen-
sége a természeti tudományoknak, nem is fél a termé-
szeti erők tanulmányozásától, meg lévén győződve, hogy 
a természet alkotója ugyanaz, a ki a kinyilatkoztatást 
adta, és hogy a teremtő Istent nem lehet a megváltó 
Istennel ellentétbe állítani. Arra, hogy az embernek meg-

') Korinth. irt I. levele 4. 6. 
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romlott és számtalan gyöngeségekben szenvedő ter-
mészetét felemelhessük, szükséges, hogy ezen ter-
mészetet tüzetesen ismerjük ; a kinyilatkoztatás szüksé-
gességének bebizonyítására megkívántatik, hogy a ter-
mészet erejének terjedelméről helyes fogalmaink legye-
nek; sőt merem állítani, miszerint az összes hit- és 
erkölcsökre vonatkozó dogmák azért is birnak hasonlit-
hatlan értékkel, mivel az ember természetének megfe-
lelnek. Hanem miután az ember, mint természetes lény, 
a többi teremtett dolgokkal ugyanazon természeti tör-
vényeknek van alávetve, mondanom sem kell, hogy ezen 
törvények ismerete fölötte szükséges. 

Nem kevésbbé ajánlom hazai jogtörténelmünk tanul-
mányozását. Királyi dekrétumaink, az országgyűléseken 
hozott törvényeink kiváltképen az első századokban so-
kat foglalkoznak az egyházi ügyekkel. A magyar törvény-
könyvben (Corpus juris) sok oly törvény foglaltatik, mely 
egyszerű zsinati szabályok átirása. Királyaink részint az 
egyházi javadalmak alapítása és javadalmazása által, ré-
szint apostoli buzgóságuk méltatásául a királyi főkegy-
úri kiváltsággal lettek kitüntetve és ezen joguknál fogva 
mindenkor nagy, sőt kiváló befolyást gyakoroltak a ma-
gyarországi kath. egyházra. 

Ezen jognak természetét és terjedelmét teljesen fel-
ismerni, ismerni továbbá a határokat, melyek a főkegy-
úri jog és a királyi jog között vannak, mily módon 
gyakoroltatott e jog, mely joggyakorlat nem mindig egy-
forma, de folytonos érintkezésben állott a római szent-
székkel : mindezek nagy horderejű dolgok a magyar ka-
tholikus papra nézve, a ki fájdalmasan látja, mily tévesen 
magyaráztatnak elleneink által az egyházunkat hazánkban 
megillető jogok. A főkegyúri jog kétségkívül oly fontos, 
hogv ennek tüzetes ismerete nélkül nem lehet megérteni 
és megítélni ama viszonyt, mely nyolcz századon át a 
magyarországi katholikus egyház és állam között fejlő-
dött. Ha jogcsorbitástól tartunk, vájjon nem a dolog 
természete kivánja-e, hogy ezen jogok eredetét, fejlődé-
sét és hatását kutassuk ? Mennyi munka vár itt reánk ! 
és mégis mennyi itt a gondatlanság! A hűbéri jog Ma-
gyarországban nem birt azon erővel és gyakorlattal, mint 
Európa többi országaiban ; de mivel Magyarország sem 
vonhatta ki magát teljesen ennek behatása alól, ennek 
tanulmányozása sem mondható feleslegesnek. Végre a 
vallási súrlódások, melyek a XVI. században keletkeztek, 
a változott viszonyoknál fogva nem egy irányban érin-
tették a magyarországi katholikus egyházjogot ; és azért 
a viszonyt, mely a katholikus egyház és a többi feleke-
zetek között fennáll, csak a mult századok történelmének 
beható tanulmányozása által lehet teljesen átérteni. 

Sok van még itt felderíteni való ; s éppen azért 
szorgalmasan kell munkálkodnunk, részint hogy teljesen 
ismerhessük jogainkat, részint hogy megakadályozzuk, 
nehogy mások kivegyék kezünkből a fegyvert és ellenünk 
felhasználjanak oly dolgokat, melyek ha előttünk telje-
sen ismeretesek volnának, éppen a mi ügyünknek szol-
gálhatnának ; „a sötétség fiai okosabbak a világosság 
fiainál a magok nemében." x) 

*) Lukács 16. 4. 

Midőn azonban mindezeket buzgón ajánlom, egyet 
kell mint „conditio sine qua non"-t felemlítenem és ez 
az, hogy a tanulmányoknak mintegy előcsarnokául és 
szilárd alapjául kell, hogy szolgáljon az erős hitbeli meg-
győződés, a vallásosság mély érzete benső meggyő-
ződés a katholikus igazságokról és szilárd ragaszko-
dás a római katholikus egyházhoz. Ha ezek hiányoz-
nak, az Ítélet könnyen megzavarodik és a reáforditott 
munka nem annyira a hit emelésére, mint inkább a 
féktelen, a világ kegyét hajhászó ambicziónak fog táp-
lálékul szolgálni. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
.Budapest, aug. 30. A sajtó Leo pápának a bíbo-

ros-államtitkárhoz intézett leveléről. — Valahányszor Krisz-
tus helytartója szól. az országok közvéleménye, az em-
berek szellemvilága szint vall, önkéntelenül hitet, közönyti 
érdeket vagy hitetlenséget vallanak a lapok. A katholikus 
sajtó épül s okul a pápa bölcs szavain, ez a kisebbség 
szava, ha a sajtó összeségét veszszük tekintetbe, mivel a 
kormányoknak, a pénzhatalmasságoknak és a szektáknak 
sokkal több lapjuk van mint a katholikusoknak. E há-
rom csoport közöl a két utóbbi határozott ellensége a 
pápaságnak és a katholiczizmusnak, egyáltalában : a pénz 
nem szenvedheti a legfőbb erkölcsi hatalmat e földön, a 
hazugság gyűlöli az igazságot, mindakettő azonban el-
árulja vele, hogy fél s van oka félni, amikor Péter szik-
láján megszólal a legelső tekintély s szava elhangzik a 
föld egyik sarkától a másikig. A különböző kormányok 
sajtója aszerint nyilatkozik, amint uraik pillanatnyi ural-
mának érdekében áll, lévén ma a politika összes tudo-
mánya az, miként lehessen a parlamenti tojástánczot 
hosszabb ideig járni . 

Ezzel nagyjában jellemeztük a sajtó magatartását 
XIII. Leo pápa emiitett levelével szemben. 

Most vegyük sorjában szemügyre a különböző or-
szágok kormányának sajtó-nyilatkozatait, és pedig két 
szempontból: először a pápa levelében az egyes orszá-
gokról te t t kijelentésekre, és azután a római kérdésre 
vonatkozókat. 

Azon országok kormány-sajtója, amelyekről a szent 
atya több-kevesebb elismeréssel szól, megelégedetten ve-
szik tudomásul a dicséretet, s viszont hódolnak a pápa 
bölcseségének ; az utóbbi által kifejezett óhajokról azon-
ban nagyobbára hallgatnak vagy mentegetőznek. 

A többé-kevésbé megrótt kormányok szócsövei a 
sajtó utján iparkodnak védekezni a szemrehányások el-
len, elismervén azonban a pápa szavának diplomácziai 
tapintatát ; egyben a franczia, orosz s angol ily lapok 
mind megegyeznek, abban ugyanis, hogy „non possu-
mus"-t kiáltanak a pápa által kifejezett kivánságokkal 
szemben, ami szinte földeritőleg hat a szemlélőre, aki 
látja, hogy e -kormányok majdnem egytől-egyig nem 
bizonyosak abban, tulélik-e a holnapot, nem buknak-e 
meg holnap? A XIX. század, mely látta Bismarck, látta 
Gladstone s másoknak fordulatát, politikai vedléset, amely 
hallotta a „Nach Canossa gehen wir nicht" (Canossába 
nem megyünk) vagy a „The Vaticanisme"-féle nagy 
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liangu szólamokat és ezek belátásos megtagadását, való-
ban napirendre tér a máról holnapra való kormányok 
sajtó-puffancsai fölött. Commenta hominutn delet dies, 
veritatem confirmât. 

El kell ismerni s följegyezni azonban, hogy mind-
ama kormányok lapjai nagy tisztelettel adóznak XIII. 
Leo fölényének s tekintélyének. 

A római kérdés, melyet a pápa levele oly határo-
zott alakban napirendre tűzött ki, az egész világ sajtó-
jában részletesen taglaltatik s a félhivatalos lapok soha 
sem nyilatkoztak oly behatón s nyiltan róla, mint ez-
úttal. Ha e nyilatkozatokat tekintjük, akkor Olaszor-
szágon kivül nincs kormány, mely komoly ellenvetésre 
gondolna a pápának Rómára s területi souverainitására 
támasztott revindicatiója ellenében. 

Hadd álljon itt néhány jelentősebb lap nyilat-
kozata. 

A bécsi külügyi hivatal által sugalmazott „Frem-
denblatt" igy i r t : A pápa levele fényes s jelentékeny 
manifesztáczió, mely teljes programmot képez. Nem le-
het fönségesebb s az evangéliumnak megfelelőbb missziót 
képzelni, mint amelyről a pápa szól: a béke s egyet-
értés küldetése. Ettől fogva a szent atya biztos lehetne, 
hogy nagy sikereket fog kivivni s való diadalokat aratni 
a világ minden részében. Csak egy ország lehetne, mely 
gondot okozhat neki : Olaszország. XIII. Leo itt is sze-
retné végrehajtani az ő pacziíikácziója müvét, de vissza-
követeli a szent szék szabadságát s függetlenségét, reális 
vagyis területi souverainitás által biztosítottat. Minthogy 
pedig a közvélemény Olaszországban megegyezésre kész-
tet a Vatikán s Quirinál közt, amely számtalan előnyt 
nyújtana magának Olaszországnak, mindenkép számítani 
lehet arra, hogy a jövő megnyitja az utat ez egyez-
séghez." 

A belga kormány lapjai nem elégednek meg ily 
határozatlan utalással, hanem egyenesen ajánlják az 
olasz kormánynak, hogy béküljön ki a pápával s tegye 
jóvá a multat. 

A berlini fél- s negyedhivatalos lapok többé-ke-
vésbé leplezetlen pervesztesnek mondják az olasz királyt 
a római kérdésben : a protestans-conservativ „Kreuz-Zei-
tung" azt tanácsolja az olasz kormánynak, adja vissza a 
pápáknak Róma Leo-város nevezetű részét s egy terü-
letet a tengerig. 

Az orosz kormánysajtó szembe állítja a Vatikánt 
a Quirinállal és ama következtetésre jut, hogy az előbbi 
lépésről lépésre tért foglal az olasz közvéleményben, mely 
kedvezni látszik a pápaság követeléseinek. 

Az angol sajtó szintén e tényállás föltüntetésére 
szorítkozik. 

A franczia kormánylapok igen tartózkodók, de el-
ismerik, hogy az olasz kormány nem képes versenyezni 
a pápaság növekedő befolyásával. 

A spanyol minisztérium lapjai kiemelik a pápa 
erőteljes fellépését, mely Olaszországot abba a helyzetbe 
hozta, hogy a békeszeretőnek elismert s bölcs pápának 
előzékenységét ellenséges indulattal viszonozza, ami 
meghasonlásba hozza magával az olasz néppel. 

A olaszországi kormány-sajtó, élén Crispi miniszter 

lapjával, a ,Riformá"-val, nagy bakot lőtt, midőn a pápa 
leveléről azt mondotta, hogy az olasz kormány betilt-
hatta volna annak közétételét a Vatikán lapjaiban. E 
kijelentés maga is bizonyíték a pápa amaz állítására, 
hogy a szentszék nem bírja a szükséges szabadságot s 
függetlenséget, amikor Crispi vagy más miniszter kegyé-
től függ, vájjon közzé teheti-e a pápa, a kath. világ 
atyja s tanítója a maga hivatalos nyilatkozatait. Egyéb-
ként az olasz kormány lapjai ismétlik Victor Emmanuel 
ama szavait: „Rómába jöt tünk s itt maradunk!" Ez a 
veleje a sok sugalmazott czikknek. Némely lap fenyegeti 
is a pápát. De sem az, sem ez nem változtat ama tény-
álláson, hogy az olasz nép körében a pápa szava igen 
nagy benyomást tett, sőt az úgynevezett mérsékelt li-
berális párt határozottan a pápával való kiengesztelést 
vette programmjába és ezzel véli majd a radikális Cris-
pit kiütni a nyeregből. Fazzari, garibaldista, szintén a 
pápa részére állt. 

Er re vonatkozólag ide igtatjuk az „Observateur 
Français" római leveléből a következőket: „Az olasz 
belpolitikában Crispi kedvezni fog a radikalizmusnak. A 
vallási kérdés nem fog megszűnni. Crispi maga is egy 
pillanatig ama ponton állott, hogy segédkezet nyújt a 
kiegyezéshez. De amidőn látta, hogy azt a mérsékelt párt 
is óhajt ja avégből, hogy kormányra jusson, meghátrált 
és szokása szerint nagyot szólt. A „Riforma" magatar-
tása leleplezte rögtöni ellenszenvét a kiegyezés iránt. 
Valószínűleg harcz indul meg, udvarias, árnyékban folyó 
harcz gombostű-szúrásokkal. A Vatikán nem fél tőle. 
Depretis veszélyesebbnek látszott folytonos vedléseivel, 
ügyességével, bársony-kacsójával. Depretis a királylyal és 
Robilant gróffal volt a „statusquo" mizériáira vetett 
köpeny; ez legalább látszata volt az egyensúlynak. Crispi 
a be nem vallott s azért veszélyes radikálizmus. Olasz-
ország az örvény felé fog közeledni még inkább. Két 
külön áramlat lesz, a múltnak vak „confusionismus"-ával 
szemben ; a helyzet ez által tisztulni fog és remélni le-
het, hogy idővel visszahatás fog beállani magának a libe-
rális pártnak hozzájárulásával. A kiengesztelődés ekkép 
ki fog csírázni. Most harcz lesz, nem elposványodás." 

E harcz már nyilvánul abban, hogy az olasz mi-
nisztérium lapjai fenyegetőznek ; ez még inkább meggyőz-
heti a világot, hogy a szentszék szabadsága s független-
sége nincs biztositva. 

Az actió azonban nem áll az olasz liberálisokon, 
hanem az egész kath. világon, mely XIII. Leo pápa jubi-
leuma alkalmából oly óriási manifestatióban fog nyilvá-
nulni, mely visszhangul fog szolgálni a pápának Ram-
polla biboros-államtitkárhoz intézett levelére, melylyel 
együtt világot betöltő harsonaszó lesz, amelytől összedől 
a bitorlók Jerikója. Fr. Laicus. 

Nagyvárad. Dr Nogáll János, félsz, püspök ur ö 
méltóságának beszéde, — melylyel az az inthronisatió 
alkalmával f. hó 24-én megyés püspök urunk ő excellen-
tiáját az egyházmegye nevében üdvözölte. 

Excellentissime ac Reverendissime Domine Praesul ! 
Domine Tuis Gratiosissime ! 

Moestos nos obtutu praeteritorum, quorum animus 
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meminisse horret luctuque refugit, anxios fu turorum 
anticipesque spei, qua coelum novum et terrain novam 
animo prospexerimus, iam votorum damnandos, in cer-
tiores easque laetiores spes erigendos, ubi mandata apos-
tolica percepisse, ubi flammigera, quaeis pectus episco-
pale calescit, sensa et sacerrimas, quae spiritum Christi 
praeferunt, sponsiones atque exhortationes intellexisse 
licuit. 

Quid ig i tur? Yersatur mihi ob oculos effigies im-
peratoris, quem „delicias humani generis" dixere, qui 
terrarum dea gentiumque Roma Yesuvii flammis exterrita 
et republica aliis aliisque calamitatibus attrita, si Sve-
tonio Tranquillo fides in his tot adversis atque cladibus 
non modo principis sollicitudinem sed et parentis affec-
tum unicum praestitit, nunc consolando per edicta nunc 
opitulando, quatenus suppeteret facultas . . . Medendae 
valetudini leniendisque morbis nullam divinam huma-
namque opem non exhibuit, inquisito omni sacrificiorum 
remediorumque genere." (C. Svetonii Titus Flavius Ves-
pasianus, Augustus VIII) Apossite. Sed ecce plus, quam 
Titus Imperator hic, qui principis sollicitudinem et pa-
rentis affectum eo spiritus vigore ornaverit auxeritque, 
quem de corde Christi, — de corde inquam Christi, quem 
cumprimis bonum pastorem, quem principem regum ter-
rae et Episcopum animarum nostrarum adorabundi profi-
temur. 

En igitur, Excellentissime Domine Praesul, hanc, 
quae S. Ladislao auctore gloriatur, Almam Dioecesim 
iam Tuam ! En Venerabile Gapitulum, quod ecclesiasticae 
virtutis iuxta atque eruditionis, nec non beneficentiae et 
charitatis laude nunquam non excelluit ! En hoc Ven. 
Capitulo duce et antesignano Clerum, avitae gentis et 
patriae amore nulli secundum, sed et Ecclesiae sanctae 
praecipua dilectione caeterisque virtutibus sacerdotalibus 
apprime conspicuum ! En praeclarissimas, quae castitatis 
1 iIiis et charitatis rosis nitent, sacrarum virginum con-
gregationes, quas cum S. Cypriano non immerito il lu-
striorem dixerim portionéra gregis Christi Î En ordines 
religiosos, inter hos candidatum S. Norberti exercitum, 
nec non alteram christianae misericordiae, alteram evan-
gelicae paupertatis familiam, quae religiosae perfectionis 
Te custodem et fautorem atqae conaminum suorum Te 
protectorem anhelat ! En denique sparsam per omnem, 
quae longius latiusque patet, Dioecesim, gregem fidelium 
Tuorum, pretioso Christi sanguine redemptorum. 

En universos, Tuae, quae principis est sollicitudini, Tuo, 
qui parentis est affectui, et quod amplius, quod excelsius, 
Tuae, quae boni pastoris est providentiae et dilectioni 
etiam etiamque devotos, qui concordibus votis Tibi felix 
faustumque regimen conclamantes, ubi interposita juris-
jurandi religione Tibi, ut verbis utar S. Ignatii Martyris, 
Tibi inquam „tamquam Christo" fidem, obedientiam ac 
reverentiam spondent, iterum iterumque deprecantur, ut 
in sanctae, quae characterem sacerdotalem decet, obedir 
entiae et reverentiae tesseram eos ad filialis obsequii 
homagium benignus admittas. 

Ad multos annos ! 

IRODALOM. 
*** Magyarok hazája „Regnum Marianum." Ti-

zenkét képben. Ir ta Kálmán Károly, Székesfehérvár e. m. 
áldozó pap, főreáliskolai hittanár. Székesfehérvárott., 
1887. 16-r. 90 1 Ára 50 kr, diszkötésben 1 fr t . 

Kálmán Károly, kit a budapesti közp. papnevelő 
intézetben virágzó magyar egyházirodalmi iskola sze-
meink előtt avatott fel iróvá s ki ugyanazon iskola kö-
rében megkezdett Zsoltár-forditásával országos csengésű 
nevet szerzett magának, sajátos költői tehetséggel bir. 
Szeret magasan szárnyalni, erősen árnyalni, csípősen 
ostorozni, szeret mindig a legmagasztosabbal, a vallás-
erkölcsi dolgokkal költőileg foglalkozni. Ily sajátságos 
magasröptű alkotás az előttünk fekvő költemény. Ha-
marjában bajos volna megmondani, mely költői műfaj-
hoz sorolandó a „Magyarok hazája." A Zsoltárok fordí-
tójára lépten-nyomon ráismer az ember. Van benne 
Dante természetfölötti, mystikus epikájából, van Shakes-
peare nagy emberismeretéből s megrendítő jellemfes-
téséből ; van benne lyrikus ömlengés, epigrammi él, 
maró guny, és igen sok a keresztény tanköltő oktató 
bölcseségéből. Mind e sokféle erő egy czélra összpontosul, 
hogy Magyarországot „Mária szép virágoskertjévé" tenni 
— lelkesítsen. A 12 kép tartalmát következő czimek 
fejezik k i : 1. A . . . Kert. 2. Az egek fényiben. 3. A pok-
lok éjiben. 4. Az Ur. h. Az Irgalom Anyja. 6. A Pápa 
imája. 7. Az égi seregek. 8. Régi dicsőségünk. 9. Agnus 
Dei. 10. Rafael s a fölkent. 11. Keresztények riadója. 
12. A győzelemünnep. 

Forrón óhaj t juk, hogy a költő által intendált hatás 
nagy legyen — országszerte. Mihez széleskörű elterjedés 
kivánatos. 

= Irodalmi értesítés. A Szent-István-Társulat Szem-
léje (Il-ik füzetének vezérszavában) fölveti a kérdést : 
„Van-e már magyar Kempisünk ?" Más müveit nemze-
teknek nemcsak prózai fordításban, legjelesebb költőik 
verseiben is van Kempisök. Nemzetünknek is hogy igy 
legyen, „hogy héja se legyen ízetlen" nemcsak, de sőt 
éppen kellemes ize miatt kedvelten ha adnák a mai 
társadalmi bajoknak vonzó alakban nyújtot t legjobb 
gyógyszerét, ki nem óhajtaná ? ! 

Az a körülmény, hogy legutóbb a zsoltárok köny-
vét magyar verses fordításomban eddig nem sejtett he-
lyekre is kivánták, hogy a i ellenesek is, sőt épp azok 
karolták fel, hogy egyes jóakaróim a híres franczia for-
dítás fölé emelték, hogy Akadémiánktól egész Ameri-
káig, ahol magyarok élnek, mindenütt lelkesen fogadták, 
hogy legjelesebb kritikusunk szerint ily erkölcsi egy-
úttal anyagi eredmény e nemben szépirodalmunkban 
eddigelé páratlanul áll, ez a körülmény bátorított kü-
lönb hiányában engemet arra, hogy az Immitatióit, a 
zsoltároknál is sok tekintetben különb, — Cantu Caesar 
szerint — a biblia után legelterjedettebb, több mint 
ezernyolczszáz kiadást ért müvet, a ma élő európai nem-
zetek hős korának legdicsőbb müvét az eredetiből ma-
gyar versekben ir jam át. 

A munka nemsokára egészen kész levén, ki-
adásra vár. 

Engem ugyan a kiadás gondjaitól kedveltebb hi-
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vatás vonz egy időre tovább, de ha másként nem, és 
ha barátaimnak, sőt a valódi örök szép. jó és igaz szá-
mosabb kedvelőinek örömet szerezhetek általa, a mun-
kát kellő számú megrendelés után sajtó alá adom. 

Kelt Nagy-Lángon, (Fehér m ) 1887. augusztus ha-
vában. Hazafias üdvözlettel Kálmán Károly, Székesfe-
hérvári áldozár. 

= Irodalmi jelentés. 1. Tekintettel arra, bogy a 
Kopsz-féle munka, mely eddig a synodalis vizsgára kézi-
könyvül vétetett, végkép elfogyott s jobbadán csak ma-
gánkönyvtárakban található, mely oknál fogva a fiatal 
áldozárok vagy nagy nehezen, vagy sehogy sem ju that -
nak hozzá: azon eszmém támadt tehát, hogy a legjelesebb 
auctorok nyomán egy uj munkát állítok össze s ez által 
segitek az általános szükségleten. Az uj munka czime 
ez lesz: „ExameU Synodale1' seu Compendium theologiae 
rom. cath. A munka négy részre lesz osztva, melynek 
elseje „Theologia morális" Gury, Müller, Antoine s más 
auctorok nyomán kidolgozva, már ez év végével fog 
megjelenni körülbelül 40 nyomtatott iven. Ara az első 
résznek 3 frt, vagy megfelelő számú intentió. 2. Össze-
gyűjtöttem és sajtó alá rendeztem kiválóbb prózai dol-
gozataimat, melyek részint a „Magyar Katholikus"-ban, 
részint a „Hazánk"-ban megjelentek, úgymin t tárczákat, 
tollrajzokat, elbeszéléseket stb. E gyűjtemény legközelebb 
sajtó alá kerül ezen czim ala t t : Hulló Napsugarak, és két 
12—12 iv terjedelmű füzetben jelenik meg. A füzetek elseje 
kisebb prózai dolgozataimat, másodika pedig „Játszó szivek", 
„A pap" és „Az embervadász" czimü elbeszéléseimet fogja 
tartalmazni. A két füzet ára : 1 frt 50 kr, vagy megfelelő szá-
mú intentió. Azon hiszemben, hogy ezen kiadványommal 
olcsó, mulattató és hasznos házi és családi olvasmányt fo-
gok nyújtani, fölkérem a m. t. közönséget minél töme-
gesebb pártfogásra. Az előfizetési pénzt egyelőre, nem ké-
rem, most elég lesz csupán jelentkezni, hogy magamat a 
nyomatandó példányok számára nézve tájékozni tudjam. 
Ezen két rendbeli munkám bolti ára jóval magasabb 
lesz s ily jutányosán csakis előfizetési megrendelés foly-
tán kapható. 3. A „Havi szónok" egyházszónoklati fo-
lyóiratomból még vannak teljes száma példányaim ; a 
t. cz. szónok urak becses figyelmébe ajánlom. Ara erre 
a félévre: 1 fr t 50 kr . ; egyes f ü z e t : 25 kr. vagy meg-
felelő számú intentió. A megrendeléseket (lev. lapon) 
kérem nevemre Kispestre intézni. Kispest, 1887. aug. 12. 
Ribényi Antal. 

VEGYESEK. 
+*s|c Megkaptuk az „II Giubileo Sacerdotale del S. 

P. Leone XIII." cz. folyóirat f. é. aug. füzetét. A füzet 
élén jelentés olvasható egy ritka tanács-ülésről. XIII. Leo 
pápa saját elnöklete alatt tanácsot ült a vatikáni kiállí-
tás helyiségeinek s illő berendezésének ügyében. A pápa 
jobbján Rampolla bíboros államtitkár, balján mons. 
Macchi majordomus foglalt helyet, azután következtek a 
vatikáni kiállítás helyi bizottságának tagjai . 0 szentsége 

értesülvén, hogy a kiállításnak szánt s a piazza della 
Pignán épülő kiállítási helyiség szűknek bizonyul, az elő-
készítő bizottságnak rendelkezésére bocsátá a dei Cande-
labri, a delle Carte geografiche és a degli Arazzikról 
nevezett galleriákat. Nagy tetszéssel mutogatta ő szent-
sége a tanácskozás végén a német császártól kapott fé-
nyes mitrát. A tanácskozás déltől 2 óráig tartott . 

— A pópa jubileumára vonatkozólag a fent czim-
zett folyóiratból kiemeljük még a következőket : A kü-
lönféle püspökségek előkészületeiről szóló jelentések so-
rában ott van „Primaziato d'Ungheria" czim alatt hazánk 
bíboros áldornagya főpásztori körlevelének rövid ismer-
tetése, a magasztos eszmemenet kivonatolásával. A pápa 
arany miséjének stipendiumául eddig 711/202 frank gyűlt 
össze. Remélhető tehát, hogy együtt lesz a tervezett 1 
millió. Említés történik a bécsi 100,000 frtos aranyke-
resztről, melynek árához ő csász. és ap. kir. felsége 
20,000 fr tot adott. Páris tiarát, Strassburg az ottani, 
Kopericus által készített hires óramű másolatát fogja 
jubileumi ajándékul felajánlani. Szóval mindenünnen nagy-
szerű előkészületekről ad hirt az ügy hivatalos központi 
közege. 

— Az egyház a haladás élén halad. Az aug. 19-ikt 
napfogyatkozás megfigyelésére XIII. Leo pápa Ferrari 
Jéz. t. atya vezetése alatt tudós bizottságot küldött Orosz-
országba, a hol a napfogyatkozás ezúttal legteljesebben 
mutatkozott. 

— A német katholikusok körülbelül már készen 
vannak a vatikáni kiállításra küldendő tárgyak végtelen 
sorával. Némi fogalmat nyerhetünk az ajándéktárgyak 
sokaságáról abból, hogy csak casula 250 db megy Ró-
mába. A német kath. irodalom termékeinek kiállítása 
pedig mondhatni páratlanul impozáns lesz. 

— „Az összes németajkú országok sz. Cecil-egylete.," 
melynek czélja tudvalevőleg az egyházi zene müvelése, 3 
napos congressust tartott a konstanczi hires gót münster-
ben és az ugyanottani nagy Concilssaalban f. hó 22, 23, 
és 24-én. Maga a protestáns badeni nagyherczeg is nejé-
vel megjelent a katholikus templomban az egyházi zene 
és az avval akkor éppen mesterileg összekötött egyházi 
szónoklat meghallgatására. Huhn müncheni plébános be-
szélt. Ennél nagyszerűbb hatással szónokló egyházi szó-
nokot e lapok szerkesztője úiég nem hallott. Az „Augsb. 
Alig. Zeit." tudósítása szerint Huhn beszéde az egyházi 
zenéről igazán mesteri, klasszikus ízléssel volt megal-
kotva és előadva. Felhívjuk reá a szónokok és az egy-
házi zene barátainak figyelmét. 

— Ítéletünket, melylyel annak idején a Parisban, 
Baltenwecknél 1885-ben a szabadkőművességről megjelent 
ily czimü müvet bemutattuk : „Maçonnerie pratique, Cours 
d'enseignement supérieur de la Franc-Maçonnerie" stb. 
— csattanósan megerősíti a német katholikusok egyik 
legtekintélyesebb közlönye, a hires „Hist, polit. Blätter." 
A fent czimzett műről szórói-szóra ezt írja : „Das Be-
kanntwerden dieses Buches ist der schwerste Schlag, der 
die Maurerei seit ihrem Entstehen getroffen hat." Ki-
esoda volna hajlandó e müvet magyarra lefordítani ? 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 
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A papság némely teendőiről. 
Schlauch Lörincz nagyváradi püspök ur ö excja székfoglaló 

föpásztori beszéde megyéje papságához. 
(Vége.) 

Mindezen tanulmányokat tehát a theologia 
fáradhatatlan tanulmányozásának kell megelőznie, 
ugy hogy az „égből jövő világosság" hassa át a 
törekvést, minden Isten és a kath. hit dicsősé-
gére vezettessék vissza. Istenből kell kiindulnia 
a tanulmányozásnak, Istennel kell haladnia s 
Isten segítségével kell véghez vitetnie. Az em-
beri szellemnek azon sajátsága van, hogy ha 
már egy bizonyos irányba belevonatott, attól 
nehezen tér el, főkép ha tévútra van vezetve 
és ez uton folyton tévedésekkel tápláltatik. Ha 
valaki a természettudományokat Isten nélkül 
kezdi ; ha szemei előtt mindig és állandóul csak 
az anyag lebeg; ha folyton és naponta csak 
ennek tanait hallja dicsőittetni ; s ha mindig 
ilyen olvasmányokkal foglalkozik: végre is oly 
makacsul fog ragaszkodni e tanokhoz, hogy Ítélete 
egyoldalúvá válik és könnyedén, sőt következetesen 
el fogja ítélni a más gondolkozásuakat. 

A theologiai tanulmányok itt bölcs mér-
séklettel fognak hatni. Miután az összes isme-
retek ágaira kiterjeszkednek és miután azon 
elvhez, melyből kiindulnak, mindig hivek ma-
radtak, a természeti tudományok művelését is 
mindig a helyes útra fogják terelni s a végte-
len sok tudományos ismeret közepett, mint vi-
lágító nap fognak fényleni, melynek ragyogó 
melegében az emberi méltóság bizonyára jobban 
fog előtérbe lépi, mint a sok tudományos rend-
szerben, melyek a hittel az emberi méltóságot 
is eltagadják. 

Az egyházi és világi tudományokat kapcso-
latosan nemcsak önművelődés tekintetéből aján-
lom, hanem, hogy elődeink példája szerint ko-
runkban is az elsők között legyünk ; hogy méltók 
legyünk az állásra, melyet elfoglalunk; hogy 
üdvös befolyásunkat megtarthassuk, vagy a meny-
nyiben gyengült volna, azt visszahódítsuk, és 
vallásunk, valamint a magunk jogait is védel-
mezhessük. 

Nem tegnap születtünk : tizennyolcz század 
történelme sok kitűnő és dicső katholikus tu-
dóst mutat föl. A tudományok drága kincsei 
felhalmozva, — bogy ugy mondjam — elásva 
lappangnak; vájjon megengedhetjük-e, hogy örök-
ségünket azok foglalják le, kik vesztünkre tör-
nek ? vájjon nem kell-e nekünk azt kezünkbe 
venni, hogy a katholikus vallás és egyház javára 
fordítsuk ? 

Vannak azonban korunknak oly gyengéi, 
melyeken a tudomány egymaga nem segít. Az 
erkölcstelenség irtóztató módon terjed és miután 
ez a vallásosság hanyc tlásával szoros kapcsolat-
ban áll, csoda-e, ha maga a vallás is szenved? 
A vallásos érzelmek ébresztésére és fokozására 
kell tehát minden igyekezetünket fordítani. 

Először tehát tanulni, — azután tanítani. 
Volt idő, — mint ezt más alkalommal és 

más helyen már kimondottam — midőn az 
evangelium a zsidók előtt botránynak, a pogá-
nyoknak pedig esztelenségnek látszott. Ugy látszik, 
hogy ez ma sincs máskép. Az ember évezredek 
után ugyanaz marad, s igy az ellenmondás szel-
leme is fenmaradt. Az evangéliumnak ellenségei 
is ugyanazok maradtak, a mik tizennyolcz szá1 

zad előtt voltak, csak a harczmodor változott 
19 
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meg; ámde ne feledjük, miszerint az evangé-
liumban ma is megvan azon erő, mely akkor 
volt benne, és nem annyira a támadók bölcses-
sége, mint inkább talán a védelmezők hibái 
miatt gyengült annak befolyása. A világ ma in-
kább, mint valaha, a hivők szive és Isten közé 
áll és miután saját boldogságát elvesztette, 
irigyli azt másoktól. A legfőbb jót, mely az el-
enyészhetetlenség jellegével bir, muló világi él-
vezetekkel akarja megrontani. „Legyetek olyanok 
mint a kisdedek," — mondja édes üdvözitőnk 
— „legyetek tiszták, ártatlanok, boldogok"; — 
a világ ezt megforditja s oda törekszik, hogy 
a lélek az anyagiakban elmerülvén, a magasabb 
élvezeteket elhanyagolja. 

E törekvések ellen kell a papnak működnie és 
semmi alkalmat sem szabad elmulasztania, bogy hi veit 
felvilágosítsa s a tévtanok hirdetőit tőlük távol tartsa. 
Erre a papnak — kiváltkép pedig a lelkipásztornak — 
számtalan alkalom kínálkozik, — mint : a szószék, a 
gyermekek és felnőttek hitoktatása, — melyekkel ha 
okosan tud bánni, lehetetlen, hogy lelkipásztori teendői-
nek üdvös gyümölcsét ne lássa. 

A szószék a papra nézve ugyanaz, a mi a tanár-
nak a kathedra, a magvetőnek a szántóföld, a kertésznek 
a kert. S ő itt annál biztosabban működhetik, mivel nem 
a saját, hanem Krisztus tanát adja elő, mi által meg 
van adva neki mind a beszéd tárgya, mint pedig ebben 
megtalálja a korlátokat, melyeken tul gondolataiban és 
kitéréseiben nem mehet. A hiu szellemek — bármikép 
is legyenek bölcseletig kiművelve — itt nem találnak 
tért arra, hogy tüntetőleg oly dolgokat adjanak elő, me-
lyekkel a világ tapsait megnyerhetnék. Az evangélium 
inkább egyszerűsége és annak kellemes és érthető fej-
tegetése által, mint virágos nyelv vagy magas röptű ér-
vek által tündöklik ; s nagy tévedés azt föltételezni, 
mintha a kultura már oly általános volna, mint az ma 
uton-utfélen hirdettetik. Ritka dolog, hogy a szellemek 
ugyanegy helyben egyforma műveltséggel bírnának, 
a nép pedig nem bölcsészeket, hanem tanítókat kíván. 
A hívek felfogásához alkalmazkodni, ez az, miben a 
papnak ki kell tűnnie és valamint a műveltebb hallga-
tók műveltebb előadást várnak, ugy a kevésbé müveitek 
a szónoklat szoros szabályai szerint szerkesztett és eről-
tetett magas beszédekből nagyon csekély vagy épen 
semmi hasznot sem fognak húzni. Ebből látható tehát, 
minő szorgalmat kell kifejtenie a papnak s mily körül-
tekintőnek kell lennie, midőn egyházi beszédre készül 
és igaz marad mindig az : hogy a ki munka nélkül lép 
a szószékre, az becsület nélkül száll le onnan. Szent 
Jeromos pedig azt mondja : „mielőtt beszélnél, tanulj" 
és ismét: „sok ideig tanuld meg azt, a mit tanítani 
akarsz." 2) 

De nem pusztán a szószékről, hanem minden más 

adandó alkalommal kell tanitauunk. „A népnek értelmi 
és erkölcsi tökélesitése" : ez legyen jelszavunk, ez legyen 
feladatunk ; mert csak az fog vallásos életet élni, csak 
az fogja szívvel-lélekkel magát vallásának hivéül vallani, 
a ki annak magasztossságát átérti. 

íme ! ez azon végtelen nagy tér, melynek megmű-
velésére emberi erő alig elégséges. A hívek szellemi és 
erkölcsi szükségletei oly nagy számúak, hogy egyenkint 
nem is sorolhatók fel. A jó pásztornak az a jelvénye — 
mint isteni Megváltónk mondá — „hogy ő megismerje 
juhait és juhai is megismerjék őt." Az orvosok nem 
ugyanegy gyógyszert rendelnek a különféle betegségek-
nél ; a mint valakinek különleges természete és a beteg-
ség sajátlagos jellege kívánja, a szerint rendelik az or-
vosságot ; továbbá, hogy üdvösen alkalmazhassák a 
gyógyszert, szükséges, hogy a család, az állás és a 
lefolyt élet körülményeit tüzetesen ismerjék. Éppen igy 
van a lelkipásztorkodásban. Miután a vallás első sorban 
az emberi lélek betegségeinek gyógyítására törekszik, a 
lelkipásztornak is, a ki az Isten által adott életrendszert 
van hivatva életbeléptetni, ismernie kell minden hivét, 
ismernie híveinek hajlamait, szokásait, erényeit, bűneit, 
ismernie azok sajátságait. Hogy ez mily nehéz feladat, 
könnyen látható. A megromlott emberi természetnek 
annyi tévedései vannak, híveink főkép ma annyi csábit-
gatásnak vannak kitéve, ellenségeink már annyi konkolyt 
hintettek vetéseinkre, hogy nem annyira a lelkek veze-
téséről, mint inkább a szivek visszahóditásáról kellene 
beszélnünk. De éppen ez nagyobb ösztönül szolgáljon 
kötelességeink lelkiismeretesebb teljesítésére. Mert na-
gyobb dicsőség az elveszett juhot visszavezetni, mint a 
hü juhokat megőrizni ; és ki tudja, vájjon nem a mi 
hibánk folytán vesztek-e el! Azonban vesztek légyen el 
azok a kornak befolyása következtében vagy pedig saját 
hibánk folytán, — e bajnak gyógyítására minden igye-
kezetünket kell fordítanunk. 

Tagadhatlan ugyan, hogy rossz időket élünk ; ámde 
vájjon Krisztus Urunk az egészségesekért jött-e és nem 
inkább a betegekért ? és ha rosszak az idők, nem azért 
rosszak-e, mivel hogy az emberek rosszak? Mily szép 
mondata van erre vonatkozólag sz. Ágostonnak : „Azt 
mondjátok, alkalmatlan idők, nehéz idők, nyomorult idők 
vannak. Éljetek j ó l . . . Vajha nem bővelkednénk a rossz 
emberekben, és nem bővelkednénk a rosszban sem. Mi 
magunk vagyunk az idők, a milyenek mi vagyunk, olya-
nok az idők. Ha jól élünk, jók lesznek az i d ő k . M i n -
den kor geniusa az emberek gondolkozásmódjában és 
érzelmeiben nyilvánul, s az emberiség életének időszakai 
nem az események különfélesége, hanem a korszellem és 
az uralkodó elvek és tanok szerint osztálvozandók : az 
események, melyek valamely kort jellemeznek, csak kö-
vetkezményei, — hogy ugy mondjam, — virágai az ural-
kodó eszmék- és érzelmeknek. A ki csak az eseményeket 
tekinti, az a felületen marad, és csak az képes korát 
megérteni, a ki az okozatból az okra tud visszamenni. 

Korunk szelleme a vallásosság hanyatlása és az 

1) Máté 18. 3. 
2) Nepotianhoz ir t levele 52. r. 

O János 10. 14. 
2) 311. beszédjében. 
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ezzel lépést tar tó erkölcsi közönyösség. Le kell szálla-
nunk e jelenség forrásához, hogy eredménynyel működ-
hessünk. Bátran szembe kell szállanunk e betegséggel , 
működjünk erőmegfeszitéssel ; ne hagyjuk el bátor ta lan 
gyöngeséggel a beteget, ha talán a rágalmazók lá rmája 
elnémítani is kívánna bennünket . Nem a mi ügyünk ez, 
hanem az Istené. A hol annyi ellenséggel állunk szem-
ben, o t t annál szilárdabban kell állanunk, hacsak nem 
akar juk meghiúsítani a reményt , melyet Isten, egyház és 
híveink bennünk helyeznek. Nem ér tem ez alatt a poli-
tikai harczokat , hanem értem a társadalmi küzdelmet, — 
azon harczot, mely a lelkek megmentése czéljából vitetik 
és a mely a reánk bizott hivek lelki üdvére szolgálhat. 

Ebben én kezet fogok veletek, nyúj tsá tok ti is nekem 
kezeiteket, és „ha Isten velünk, ki ellenünk ?" Igy az-
tán erősek leszünk s érdemeket fogunk szerezni az 
egyház és a haza iránt . Ezen összhangzatban rejl ik 
erőnk, és ezzel szemben „a pokol kapui sem győzedel-
meskedhetnek." 2) Ezen összhangzatot mindenek fölöt t 
a jánl ja sz. Ignácz vé r t anú : „Illik — úgymond — hogy 
mindnyájan a püspökkel egyetértésben legyetek ; olya-
nok legyetek mint egy énekkar, melyben a hangok az 
Istenben egybeolvadván, egyhangúlag dicsőítsétek az Atyá t 
Jézus Krisztusban, hogy meghallgasson benneteket és 
abból, a mit üdvösen cselekedtek, megismerje , hogy fiá-
nak tagjai vagytok. Boldogabbak lesztek, ha püspökö-
tökkel egyesültök, valamint az egyház egyesül Jézus 
Krisztussal és Jézus Krisztus az Atyával, hogy igy mind-
nyájan egyek legyetek." (Ephesusiakhoz ir t levelében.) 

Tudom, hogy nem hiányoznak törekvések, melyek 
ezen összhangot megzavarni óha j t j ák és megszakítani 
ama köteléket, melyek bennünket ellenségeinkre nézve 
félelmesekké tesz. De azok, a kik ezen törekvések sike-
rében biznak, nem ismernek t i teket . A kathol ikus pap-
ság fő nélkül önvesztét készítené elő ; és ha a viszony, 
mely a püspök és papsága között fennáll , megszakadna, 
ez maga után vonná az egyház szervezetének és a 
hierarchicus rendnek megzavarását . A kötelék, mely 
bennünket egymáshoz fűz, ama titokszerü egyesülés, 
mely Krisztusnak az ő egyházával való összeköttetésé-
ben bi r ja forrását . Az egyház, mely Istentől örök időkre 
lőn a lelkek vezetésére rendelve, örök időkre egyesitette 
a püspököt a papsággal , mindketten az oltári szentség-
ben birván benső egyesülésük erejét. S azért az egyház 
ellenségeivel és a féktelen rága lmakkal szemben legyünk 
szilárdak a szereretet kötelékében. Tudja meg a világ, 
hogy én a kormányzó, t i pedig hü társaim vagytok, 
kiknek mindegyike a saját hatáskörében minden kötel-
mét hiven teljesíteni k íván ja ; tud ja meg a világ, hogy 
mi csak egy hatalom után törekszünk, azon hatalom 
után, mely a jámbor életmódban, az ügybuzgóságban s 
ez erények tisztaságában b i r ja erejét ; tudja meg a világ, 
hogy bennünk még ma^_is érintetlenül fennáll az apos-
toli hit és állhatatosság. 

De mindezek titka a kölcsönös szeretetben rejlik. 
Es én nem kételkedem kimondani, hogy mélyen érzem, 

Sz. Pál rómaiakhoz ir t levele 8. 31. 
2) Máté 16. 18. 

mily szoros kötelék csatol hozzátok, és hogy másrészről 
bennetek buzgó helyetteseimet, hü segédtársaimat, a nép 
okos vezetőit és legjobb bará ta imat fogom feltalálni. É n 
a szivek, az akara t és az erők ezen egységében saját 
dicsőségemnek, s az egyház és haza javának zálo-
gá t látom. 

Szeretet t hazánkban ma még a béke áldásaiban ré-
szesülünk. E béke a mi részünkről bizonyára nem fog 
megzavartatni , kik a világi ha ta lommal egyetértésben és 
szoros viszonyban kívánunk maradni, az egyház és 
állam között a békét óha j t j uk ; kik azon fáradozunk, 
hogy a király iránti hűség, a haza iránti szeretet, a 
törvények iránt i engedelmesség s a kormányhatóság 
iránti tisztelet minden, gondunkra bizott hivő kebelében 
növekedjék. Ámde a társadalom, melyben élünk, alap-
jaiban ingadozik, és csak Isten, ki a „sziveket és vesé-
ket vizsgálja," tud ja a perczet, melyben a hullámok 
csendes par t ja inkhoz is elérnek. 

Mi leeud ekkor a mi sorsunk, és mik lesznek 
akkor teendőink, erre nézve a történelem szolgál 
irányadóul. 

Roskadozik ott az épület , a hol gyönge az alap. 
A mi a lapunk Krisztus, kihez mind papi mél tóságunk, 

mind hivatásunk öntudata csatol ; ha ez alap megdől, 
akkor közel az elesés. Békés időben a hivatásáról meg-
feledkező pap a megvetés tárgya, forradalmi időkben 
pedig egészen el fog esni. Nem az egyház fog elveszni, 
hanem mi veszhetünk el. 

A mi alapunk továbbá : az egyház iránti szeretet, 
azon szeretet, mely nem ismer Júdást , a hol nincs 
áruló, hanem a hol csak egy közös ügy, egy tör-
vény, egy czél uralkodik : az egyháznak java s a lel-
kek üdve. 

A mi alapunk : rendületlen ragaszkodás a római 
szentszékhez, melyhez a világ összes egyházainak csatla-
kozniok kell, ha a kathol ikus névre méltók akarnak 
lenni. 

Most pedig, mielőtt beszédem végére jutnék, sza-
bad legyen mély hálámat kijelentenem neked, méltóságos 
püspök és káptalani helynök ur ! azon fáradalmaidért , 
melyekkel most már másodízben e dicső egyházmegye 
kormányzását vezetted. A nagylelkűek között bizonyára 
első az, a ki abban tűnik ki, hogy feledve saját javát, 
tevékenységét mások javának szenteli. Benned pedig 
annyi áldozatkészség, a kormányzás tekintetében annyi 
éles látás, végre annyi jóság nyilvánult, hogy én ma az 
irántad tanúsí tot t köztiszteletnek jelenlétedben a legna-
gyobb készséggel adok kifejezést s erről szívesen teszek 
tanúságot . E g y óha jomat kívánom még jelezni, s ez a z : 
hogy drága tanácsaiddal ezután is segítségemre lenni szí-
veskedjél. 

A mit továbbá tőletek, t iszteletreméltó testvéreim ! 
kérek, ez az : hogy ti — e dicső székesegyház káptala-
nának tagjai és méltóságai — kik az egyház törvényei 
szerint kormánytanácsomat képezitek, engem testvéri sze-
retet tel fogadjatok. A mi ügyünk közös : hogy tudniillik 
virágozzanak azon intézmények, melyeket elődeink e me-
gye javára alapítottak. Letűntek a férfiak, kik erények-
ben tündököltek, — mi követni fogjuk példáikat, hogy 
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hasonló erények gyakorlata által a megyének hasznára 
legyünk, hogy utódainknak tiszteletreméltó emléket hagy-
junk és buzdítást a mi követésünkre. En mindenkor di-
csőségnek fogom tartani magamra nézve, hogy oly ér-
demdús és erényekben gazdag férfiak között ülhetek, 
kiknek lelkülete a méltósággal, melyet elfoglalnak, egy 
magaslaton áll. 

Végre szívből üdvözöllek titeket kedves testvéreim 
és fiaim ! kik részint a gyermekek nevelésében, részint a 
papnövendékek kiképzésében vagy a lelkipásztorkodásban 
segítségemre lesztek. Minden, a mi a nap alatt él s mo-
zog, változó és múlékony ; — az egyház is számtalan 
vihartól hányatva, ma is a világ támadásainak van ki-
téve; reánk nézve sem fog e tekintetben kivétel tétetni. 
Nekünk is küzdenünk kell kül- és belellenséggel. Küz-
denünk kell azon szellem ellen, mely azokat, kik kezünk 
alatt vannak, tévútra vezetni törekszik ; — a ti erénye-
tek, a ti ügyességtek azonban minden ellenséget távol 
fog tartani, megvédi a várfalakat és megőrzendi a gond-
jaitokra bizott lelkeket. Ez fog nektek halhatatlan nevet 
szerezni. Nehéz dolog, „a mesterségek mestersége, a lel-
kek vezetése," de ha ebben lelkiismeretesen buzgólkodtok, 
nagy dicsőség és maradandó tisztelet vár reátok. 

„A békeség Istene pedig maga szenteljen meg tite-
ket mindenképen, hogy a ti egész elmétek, lelketek és 
testetek feddhetetlen maradjon a mi Urunk Jézus Krisz-
tus eljövetelére. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme 
legyen veletek. Amen." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptemker 2. Szentséges atyánk levele 

Rampolla Márián bibornok-államtitkárhoz. I I I , x ) — A 
kath. népek és államok egyenkinti felsorolása után szent-
séges atyánk áttér a nem-katholikus államokra, névsze-
rint Angliára, Oroszországra, Amerikára és a Keleti 
országokra. Angliára vonatkozólag tartózkodó szentséges 
atyánk nyilatkozatában, amit különösen hangsúlyoz, azt 
kétségkívül az ir népre való tekintetből mondot t : „hi-
vatalból tartozunk — igy mond XIII. Leo — legfőbb 
apostolkodásunk minden gondoskodásával Anglia nagy-
számú kath. alattvalóinak." Ezen rövid néhány szóval 
egyrészt alaptalannak és igazságtalannak állítja oda 
szentséges atyánk a nem ritkán Brittaniában felhangzott 
vádat, hogy a szentszék túlságosan avatkozik Nagy-
Brittania belügyeibe. A szentszék „hivatalból" tartozik 
gondoskodni híveiről, akár kath. akár nem-kath. hata-
lom alattvalói. De másrészt ezen gondoskodás természe-
tét és kiterjedését is jelezte, hogy ez t. i. „legfőbb 
apostolkodásából" származik, következőleg nem arra 
használható, mint ezt nem kevesen óhajtanák Angliában, 
hoffv a kath. ireket jogos és méltányos törekvéseiktől 
letiltva feltétlen odaadásra kényszeritse a sok tekintet-
ben még mindig elég szűkkeblű és elfogult anglikán 
pártok törekvéseivel szemben. A hivek közös atyja 
gyermekeinek üdvéről gondoskodik, de hatalmát ellenük 
és elleneik érdekében soha fel nem használhatja. 

L. „Religio" 14 sz. aug. 17. 

Oroszország tekintetében szentséges atyánk csak 
arra szorítkozik, hogy kiemelje „a nehéz helyzetet, a 
melyben az egyház és a kath. alattvalók vannak," és 
mely helyzet az apostoli szentszék gondoskodását „szük-
ségessé és alkalomszerűbbé" teszi. Ez a néhány szó a 
hivatalos Oroszorországnak sehogy sem tetszett. Veritas 
odium parit. A hivatalos Oroszország nem szereti, ha 
urbi et orbi megmondják, mit különben az egész világ 
tud. /Struczmadár politikát kiván folytatni ugy befelé, 
mint kifelé. 

Pedig, ha minden állam helyesen cselekszik, hall-
gatva és követve szentséges atyánk bölcs tanácsát, akkor 
kétszerte nagyobb és szentebb Oroszország kötelessége 
ezen irányban. A cseréplábu éjszaki koloszszus kath. 
alattvalói vallási szabadságának tiszteletben tartása és 
megvédése által oly szövetségest nyerne, mely hatalmas 
gátnak bizonyulna a felforgató áramlattal szemben. Ha 
azonban a caesaro-papismustól elvakítva az elnyomatásban 
keresi dicsőségét, akkor jelentékenyen gyöngiti önmagát 
és mindenesetre nem szaporítja minden áldozatra kész 
védőinek számát. A kath. lengyeleken annyi évtizeden 
keresztül gyakorolt vandalismus büntetlenül nem marad-
h a t ; mentől későbben, annál borzasztóbban fog bekövet-
kezni a visszafizetés — usque ad ultimum quadrantem. 
Vajmi keservesen fogja Oroszország egyszer megsiratni, 
hogy a pápának — Európa minden hatalmasságai között 
legjobb és- legönzetlenebb jóakarójának — szavára nem 
haj tot t ! . . . 

Az oceánon tul is tekint szentséges atyánk. S 
örömmel nyugszik az egyház legfőbb kormányosának 
szeme „Amerika sok államán", melyekre nézve köteles-
ségének vallja „gondozni a vallás gyarapodását ott, a 
hol már bőségesen rendezkedett." Mily vigasztalás! Ama 
veszteségeket, melyeket a hitetlenség vagy állammin-
denhatóság a régi világban okoz, bőségesen kárpótolva 
lát ja szentséges atyánk az u j világban, hol valóban igen 
örvendetes módra gyarapodik ugy extensive mint inten-
sive az egyház. Minden különczködése és sajátsága mel-
lett Amerika sok tekintetben okosabb és méltányosabb, 
mint a vén Európa. Sem az egyház terjedését nem gá-
tolja, sem pedig illetéktelen kézzel be nem avatkozik 
belügyeibe. Sem bizalmatlanságot nem ismernek, sem 
gyámkodást nem gyakorolnak. Es ezzel megelégszik az 
egyház. Van benne annyi örökké ifjú isteni erő, hogy 
önmaga terjeszkedik és virágzik, ha erőszakosan nem 
nyúlnak szervezetébe, és van benne annyi önuralom és 
igazság, hogy nem arrogál magának, mi hozzá nem 
tartozik. Amerika elő példa reá. 

Végre kifejezést ad szentséges atyánk egy óhajának, 
mely dicső pápaságának egész évtizedén keresztül oly 
gyakran és oly élénken felhangzott. „Azon népeket, me-
lyek szerencsétlenül elszakadtak, az egyesülésre felhivni." 
Ha mindenkor az egyház gondoskodását képezte az 
unió létesítése, ha dicső emlékű IX. Pius pápa ez irány-
ban mindeuha tevékeny volt, akkor mégis tagadhatatlan, 
hogy XIII . Leo pápa legkiválóbb gondjainak egyikét 
mindenkor képezte és ma is képezi a szent unió létesí-
tése és kiszélesbitése. Bölcs tekintete a jövőbe tekint é3 
innét merit mindenkor ujabb és erősebb impulsusokat, 
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hogy ezt a nagy müvet omni data occasione folytassa. 
Korlátolt eszűek nem egyszer fennakadtak már szentsé-
ges atyánk ezen valóban nagyszabású aotióján, de a kik 
messzebb látnak és mélyebben gondolkodnak, csak egy 
kivánságot ismernek ezen irányban, hogy szentséges atyánk 
magasztos óhajait és ernyedetlen törekvéseit mielőbb 
mentől fényesebb siker koronázza ! (Folyt.) ? 

Budapest, aug. 30. A nagyváradi nagy napok után. 
— Szt. László városa, mely két év lefolyása alatt két 
temetést látott kivonulni a pár já t ritkitó püspöki pa-
lotából, de jure et de facto uj főpásztort bir. Szt. Ber-
talan napján foglalta el ünnepélyesen Nagyvárad nagy-
nevű püspöke a Szaniszlók fényes örökségét. S igazán 
nehezünkre esik eldönteni, kinek gratulál junk inkább; 
Nagyvárad egyházmegyének, hogy ily kiváló nagynevű 
főpásztort nyert, vagy a ritka jeles tulajdonokkal ékes-
kedő főpapnak, hogy az Ur szőllőjének oly kiváló műkö-
dési térrel biró részét nyerte. 

Mind a kettőnek gratulálunk. Nagyvárad büszke 
lehet főpásztorára. Hire ismeretesebb, neve tiszteltebb, 
semhogy gyarlóságunk magasztalására szorulna. A főpap, 
az államférfiú, a szónok, a tudomány és művészetek ápo-
lója és kedvelője, a szelidlelkü kormányzó, a finom mo-
dorú főúr, dr Schlauch L. ő excja hazánk határain tul 
is elismerést vivott ki magának, becsületet a magyar 
névnek. Főpásztori működése, nyilvános szereplése kivált 
a Főrendiházban, szebbnél-szebb szónoklatai, melyek foly-
tonos emelkedettségben a legmagasabb szinvonalon álla-
nak, egyházunk érdekeinek nyilt védelmezése, szüksé-
geink, óhajaink és aggodalmaink őszinte hangoztatása, 
eminens munkaereje, nemes tet tvágya, bölcs áldozatkész-
sége az erényekben és érdemekben oly annyira gazdag 
magyar püspöki kar egyik legismertebb és legtiszteltebb 
tagjává teszik. A gonoszság gálád támadásai is csak arra 
szolgáltak, hogy az iránta való ragaszkodást még nyil-
vánvalóbbá, fényes nevét még ragyogóbbá tegyék. A 
felhő elborítja, de el nem temeti a napot. Eloszlik a 
felhő és elpárolog, de a nap megtar t ja helyét, rangját 
és fényét . . . Aki a szatmári utolsó napokat látta és a 
nagyváradi első napokat, az meggyőződhetett, hogy az 
aljas rágalom csak növelte a tiszteletet és fokozta a 
ragaszkodást. 

Es azért Nagyváradnak újból gratulálunk u j fő-
pásztorához, ki az ősrégi püspöki széket uj fénynyel 
és dicsőséggel ékesíteni a mint akar, ugy tud is és 
fog is. . . . 

De vájjon Nagyvárad nmélt. u j püspökének ne ki-
vánjunk-e szerencsét u j arájához ? Fényes örökségnek 
neveztük fentebb és ezt itt ismételjük. Fényesnek mond-
juk, nem annyira anyagi szempontból, mert e tekintet-
ben tisztábban vélünk láthatni sokaknál, de fényesnek 
magasabb szempontból. Fényes egyházi, kulturális és 
humanitárius érdemekre nyilik elég tér ott, hol a kath. 
hit terjesztése és szilárdítása, a kath. nevelés s kivált a 
kath. nőnevelés szélesebb körökben való meghonosítása, O 7 
az elaggott és nyugalomra érdemes papság helyzete és 
egyéb nagyfontosságú ugy egyházi, mint nemzeti czél 
épp annyi méltó tárgya egy ily nagy szellem működé-

sének, mint megannyi hervadhatatlan dicsőséget biztosító 
alkalom a főpap működése számára. Az erényekben, 
tudományban és tapasztalatban oly annyira jeleskedő 
székeskáptalan, mely oly fényesen adott kifejezést hódo-
latának és ragaszkodásának, a buzgó, odaadó nemeslelkü 
p apság, mely annyi hűséggel és kitörő lelkesedéssel 
fogadta püspök-atyjának első szavait, a hivők tisztelete és 
szeretete, mely annyi bensőséggel csüngött ajkain, a 
más hitűek bizalma és öröme, mely félreismerhetetlen 
módon nyilvánult, könnyíteni fogják a nagyszellemü fő-
pap működését, ki papságához intézett szavaiban oly 
bölcsen mondá : „Ergo crux Christi ante omnia et su-
per omnia, dein observantia in geminam potestatem a 
Deo constitutam, demum fidele vestrum adjutorium — 
his suffultus tutior ibo" és népéhez oly elragadóan 
szólott : „Nem habozom kimondani : hogy minden izem-
ben katholikusnak, szivem minden dobbanásában ma-
gyarnak vallom magamat, egyházamnak odaadó szolgája, 
királyomnak mindig hü alattvalója vagyok. Jelszavam 
a szeretet" . . . 

Nagy várad ! Nagy vár reád ily főpásztor vezetése 
alatt, kihez állandó engedelmesség, tisztelet, bizalom és 
szeretet fűzzön ! Faxit Deus ! ? 

Bécs . Egyházi beszéd. — Folytatás. 
I. Az elmúlt század hitetlenségére korunk közö-

nyössége következett. A nyilt támadást az aknamunka 
váltotta fel. Nem annyira offensiv, mint inkább corrosiv 
az u j áramlat. Nem rohamos támadás, hanem a féreg 
müvéhez hasonló, mely a fenséges tölgyfa bensejében 
pusztit. Csendesen, de annál ár ta lmasabban; titkon, de 
annál veszélyesebben. A vallás dolgában szellemi maras-
fflutkn sinlcdő t o i u n k nem igen képes megérteni és 
fe l fogn i első szent királyunk apostoli buzgalmát, mely-
ly el minden módon a szent hitet terjeszteni és szilárdi-
t an i ipaikcdot t . Talán ábrándozást, ferde politikát vagy 
korlá tol tságot lá t abban, hegy sz. István népének bol-
dogságá t a vallásra fektette és talán mosolyogva tekint 
vissza egy korra, melyben a legelső magyar ember egy-
úttal a legvallásosabb is volt, melyben a királyi legfőbb 
ha ta lommal az életszentség párosult, melyben a korona 
1 egszebb zománczát a keresztényi erények tökéletessége 
képezte. Századunk közönyössége nélkülözhetni véli a 

val lást ; ugy véli, hogy el lehet nélküle az egyén, a csa-
lád, a társadalom, ámbár, mig az általános felvilágosult-
ság n a p j a fel nem ragyog, addig kegyelemből tűrni lehet 
éppenséggel a múltból származó örökséget. 

Sz. István épp ellenkezőleg gondolkodott. A mit 
korunk oly könnyen nélkülözhetőnek tart, az az ő sze-
mében legszükségesebb volt. Természetes, hogy az egyik 
téved : vagy korunk, vagy sz. István ; s hogy melyik 
téved, e roppan t fontosságú kérdés megoldása attól függ, 
kinek -a világnézlete helyes, a sz. Istváné vagy a ko-
runké ; első királyunké-e, melynek alapelveit a szemé-
lyes Isten létezése, az emberi lélek halhatatlansága, a 
vallás s a természetfölötti kinyilatkoztatás képezik, vagy 
a korunké, mely szerint a világtól különböző s azt-
meghaladó személyes Isten nincs, szellem és test közt 
nincs lényeges különbség, az egyedüli helyes vallás a 
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természet és főkép az ember cultusa, a természetfölötti 
kinyilatkoztatás tana pedig az emberi ész sajnos téve-
dése. Mi sem méltóbb a mai naphoz, mint e két világ-
nézlet s annak egyes pontjai felett elmélkedni s igy 
komoly okoskodás utján eldönteni, kinek van igaza : első 
apostoli királyunknak-e, vagy a mai korszellemnek ? 

Kezdjük mindjárt az alapnál, mert egyedül onnan 
haladhatunk tovább biztosan. Van-e a világtól különböző 
s azt meghaladó, személyes Isten, vagy nincs ? Ez az 
alapkérdés, ennek megoldásától függ a többié is. Mit 
szól az ész, mit válaszol e kérdésre? Visszautasíthatja-e 
az ész a személyes Isten fogalmát, vagy kénytelen azt 
elfogadni és létezését elismerni? Esz, a te szavadat akar-
juk hallani! 

Ha körültekint az ember a mindenségben, ha feltekint 
maga fölé, ha visszatekint a történetbe, ha beletekint 
önmagába, mindenütt ezen kérdés akasztja meg lépteit : 
honnét mindaz, a mit látok, hallok, tapasztalok, érzek, 
gondolok? Honnét a létezők milliárdjai, honnét a nap-
rendszer és bámulatos berendezése, honnét az emberiség 
változó története, honnét beléletünk törvényei, honnét 
általában a törvényesség, a czélszerüség, az összhangzat, 
a rend a természet egész háztartásában, honnét mind-
ezek? Kutat és kutat az emberi ész, —• mert nem ku-
tatni az észnek öngyilkossága volna — és ha kutatásai-
ban sokfelé is ágazik a vélemény, őszinte szándék, ko-
moly törekvés, helyes kiindulási pont és módszer által 
csak egy eredményhez juthat : az igazsághoz. Es az igaz-
ság szava ez: ninss okozat ok nélkül; nincs törvény 
törvényhozó nélkül, nincs rend rendező nélkül a kicsiny-
ben épp ugy, mint a nagyban, az egésznél még inkább, 
mint az egyeseknél. Ez az ész szava. Ez megdönthetet-
len, ez czáfolhatatlan. Es ez hová vezet ? Ha természetes 
törvényeinek ösvényéről le nem tér az ész, más ered-
ményre nem juthat , mint annak a beismerésére : az oko-
zatok lánczolata, melyet végtelenségbe vezetni a véges 
lények természete tilt, egy legfőbb, utolsó okot követel, 
mely előbb létezett ; az uralkodó rend egy végtelenül 
bölcs és mindenható rendezőt kiván, ki azt létesítette ; a 
mindenütt észlelhető törvényesség egy bölcs tö rvényho-
zóra vall, ki azt alkotta. Tehát egy legfőbb és legutolsó 
okot, egy mindenható és bölcs alkotót, rendezőt és tör-
vényhozót kell vallanunk : a személyes Istent. Vagy a 
mint azt az ó-kor legmélyebb bölcselője mond ja : „Az 
ég, a természet és minden az első októl függ." Vagy 
mint ezt Görögország legékesebben szóló bölcselője 
mondja: „Isten mindeneknek legfőbb szerzője,"2) vagy 
a mint ezt Róma legnagyobb szónoka kifejezi : „Mi lehet 
oly nyilvánvaló, oly ismeretes, ha az égre tekintünk és 
az égi testeket szemléljük, mint beismerni: hogy van 
egy végtelenül tökéletes Isten, ki azt alkotta és kormá-
nyozza, 3) vagy a mint a botanikusok királya kénytelen 
volt beismerni: „Mindenütt, az ásvány-, a növény- és az 
állatországban, a csillagokban egy örök, mindenható, 
bölcs, szerető személyes Isten nyomait látom. Bámulattal 

Metaphys. Aristotelis 1. XI. 
2) Plato Tim. 
3) Cicero, de na t . deorum 1. II. 

és csodálattal eltelve porba borulok ezen világfeletti Is-
ten előtt, hogy őt imádjam." 1) Szóval: a mindenség lé-
tezése követeli Isten létezését. Semmi sem léteznék, ha 
valami mindig nem létezett volna. S minden, a mi lé-
tesik, mi utolsó sorban csak lett, annak, ki nem lett, 
hanem mindig volt, létezését hirdeti. 6 nélküle semmi, 
0 általa minden. A legkisebb lény épp ugy, mint a leg-
nagyobb, a legfőbb lényről, Istenről tesz tanúságot; 
imádandó hatalma, bölcsesége, jósága nyomaira akadunk 
mindenütt, bármerre forduljunk a nagy természetben. 
Es teljesen igaza van koszorús költőnknek, midőn 
mondja: 

Téged dicsőit a Zenith és Nadír , 
A szélvészek bús ha rcza , 
Az égi láng villáma, 
Harmatcsepp, virágszál 
Hirdet i nagy kezed alkotásai t . 

Igen, vau személyes, végtelenül tökéletes Isten, 
ez az ész szava, ezt hirdeti a természet, ezt mondja 
a lelkiismeret, ezt súgja a sziv. ezt tanúsítja a tör-
ténelem. Csak „az esztelen mondja szivében: nincs Is-
ten." (13. zsolt. 1. v.) 

S ha van személyes Isten, vallásnak is kell lenni. 
Urnák mondjuk Is tent ; de ha ő a mi Urunk, neki 

szolgálni tartozunk. Teremtőnek valljuk Is tent ; ám ha 
ő a ini Teremtőnk, tisztelettel kell neki adóznunk. Atyá-
nak hívjuk Istent: de ha ő Atyánk, őt szeretni, neki 
engedelmeskedni kötelességünk. Istent pedig tisztelni, 
őt szeretni, neki szolgálni és engedelmeskedni, ez a 
vallás. Nem ábrándozás, nem érzelgés, hanem a leg-
szentebb jogczimeken nyugvó élő és éltető szeretet-
közösség, a legfőbb lényhez való lényeges viszonyunk-
nak észben, szivben és akara tban való kifejezése — 
ez a vallás. Édes kapocs ez, mely az égiekhez fiizi 
gondolatainkat, vágyainkat és elhatározásainkat; hatal-
mas delej, mely e mulandó életből az örökkévalóhoz 
vonz. „Neveden hivtalak téged, enyém vagy te," igy 
szól a Teremtő (Iz. 43. 1.) és e szózat szünet nélkül 
á t jár ja a mindenséget, visszhangzik az emberi kebelben. 
Isten a legfőbb Ur — mindnyájan szolgái vagyunk. 
Az urnák jogában áll parancsolni, s a szolgálat módo-
zatait meghatározni, a szolgának kötelessége ezeket 
pontosan megtartani. Ha sehol a világon szolga meg 
nem szabhatja teendőinek körét , még kevésbbé teheti 
ezt az ember, a legfőbb Urn ak szolgája. Istenével 
szemben, ama Istennel szemben, kiről a világ apostola 
mondja: „0 benne élünk, mozgunk és vagyunk." (Ap. 
csel. 17, 28.) Nincs, nem is képzelhető ur, kinek nagyobb 
és szentebb joga volna a mi engedelmességünkre, mint 
az Úristennek, ki valóban „a királyok királya és az 
uralkodók Ura" (Tim. I. 6. 15.) 

S a legjobb atya nem is hagyot t minket kétseg-
ben szent akarata iránt. A paradicsomtól a Kálváriáig 
majd közvetve, majd közvetetlen ü l s z ó l o t t hozzánk, „leg-
utóbb pedig Fia által" (Zsid. 1, 2.). „Mert ugy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adá, hogy mindenT 

a ki benne hisz, el ne veszszen, hanem örök élete le-

') Linné. Système de la nature . 
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gyen. Nem azért küldötte Isten fiát a világra, hogy 
itélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa" 
(Ján. 3, 16, 17.). „Ő az ut, az igazság, az élet" (Ján. 
14, 6.). Tanítása, példája, megváltása, kegyelme meg-
tanít hinni, remélni, szeretni, engedelmeskedni, tűrni, 
szenvedni és elérni azt az igen nagy jutalmat, melyet 
oly kegyesen megígért. I s ten egyszülött Fiának tanítása, 
mely mennyből eredt, mennybe vezet ; Istentől származ-
ván, az Istennek tartozó szolgálatot minden emberre, 
minden időre, minden helyre nézve meghatározza. 

Van Isten, tehát van vallás is ; van Istennek hatá-
rozott és kétségbevonhatatlan módon nyilvánult akarata, 
az embernek tehát kötelessége azt követni és teljesíteni. 
Tizenkilencz század ostroma és győzelme, Rómának meg-
támadtatása és diadala, a hitvallók millióinak kiontott 
vére, a népek és országok sorsa, a tan fensége és ma-
gasztossága, az isteni Üdvözitő fenséges jelleme és kor-
láttalan hatalma, napnál világosabban bizonyítják, hogy 
az a vallás, mely keresztjéről, hol szerzője magasztos 
müvét befejezte, kereszténynek, az egyházról, melyre 
bízta, katholikusnak mondatik, nem emberi, hanem való-
sággal isteni mii. Nem porszülöttnek ábrándja, hanem a 
Magasságbelinek munkája. 

S mivel Isten hatalma egyetemes, uralma állandó, 
mert nincs lény, mely magát kivonhatná felsége alól, 
nincs idő, mely tőle elszakadhatna, azért nincs is ember, 
nincs is kor, melyben vagy Isten joga megszűnnék, vagy 
a teremtmények kötelessége véget érne. „Az Úristené a 
föld és annak teljessége, a föld kereksége és mindnyájan, 
kik benne laknak" (23. zsolt. 1. v.) : ő mindenkinek Ura, 
Atyja, mindenkinek Istene és teremtője. Istennek alá van 
vetve mindaz, a mi nem maga az Isten, minden ő kivüle, 
Tőle van, Tőle függ és létezik. Azért nemcsak szegény, 
műveletlen embernek való a vallás, kötelessége ez édes 
mindnyájunknak. Rang, állás, kor, tudomány, gazdagság, 
mindez senkit fel nem ment a vallástól, hanem inkább 
sokasítja és nagyobbítja a vallásosság kötelezettségét. 
S hogy is ne ? Vagy igaz a vallás, vagy nem. Ha igaz, 
mindenkire egyaránt igaz, tehát egyaránt kötelező, ha 
nem igaz, akkor senkinek sem áll jogában azt, mit té-
vesnek ismer, a szegény tudatlan népre erőszakolni, kö-
telezvén azt olyas valamire, mit igaznak nem tarthat . 
Mert ha tagadhatatlan, hogy szegény és gazdag, tudós 
és tudatlan, alacsony sorsn és magas rangú, alattvaló és 
fejedelem, egy és ugyanazon Istennek teremtménye, szol-
gája, gyermeke, ha tagadhatatlan, hogy mindenki ezen 
viszonynak megfelelőleg Istennek szolgálni, őt tisztelni 
és szeretni tartozik, ha tagadhatatlan, hogy mindenkinek 
egyaránt szenvedélyeit fékezni, kötelességeit teljesíteni, 
lelkét megmenteni, az örök veszedelmet kikerülni, az 
örök dicsőséget kiérdemelni kötelessége, akkor nincs és 
nem lehet ember, ki magát saját kára nélkül emanczi-
pálhatná ama kötelezettség alól, mely létünkkel össze-
függ, életünktől elválaszthatatlan, cselekvésünkre mérvadó, 
örökkévalóságunkra döntő. 

Az egész világ által elfogadott igazság az, a mit 
Urunk is hangoztatott, hogy t. i. a fát gyümülceeiről 
ismerjük meg: a jó fa rossz gyümölcsöt nem teremhet, 
a rossz fa pedig jó gyümölcsöt nem hozhat. Alkalmaz-

zuk ezt a kétségbe nem vonható próbát sz. István vi-
lágnézletére s a vallástalan korszellemre és nézzük, 
melyiknek szebbek, jobbak, vigasztalóbbak gyümölcsei ? 
Nem habozom e pontnál egyenesen megkérdezni a vallás-
ta lanokat , hogy ugyan kinek számára terem örvendetes 
gyümölcsöket, hogy ugyan kinek áll érdekében, kinek 
használ a vallástalanság ? Tekintsük az életet. Kezdjük 
a szegényeknél, a szerencsétleneknél, mert ezek teszik 
az emberiség nagy többségét. Ti megszámlálhatatlanok, 
kik nyomorral küzködtök, ti vagytok-e azok, kiknek a 
hitetlenség hasznos? Felel je tek! Mi, semmi hang? imát 
hallok és éneket, melyek a remény és a sóhajok szárnyain 
égbe emelkednek. Ezeknek nem kell a hitetlenség — 
mert hol találnának másutt, mint a vallásban, vigaszt 
és enyhet nyomoruságaik között. Es ha mégis a hitet-
lenség karjaiba vetik magokat, akkor reszkess emberi 
társadalom, mert ezek, ha Istent nem hisznek, az arany 
bor ju t fogják imádni és ha mennyországban nem hisznek, 
itt a földön akarnak majd mennyországot teremteni, mert 
ők is boldogok akarnak lenni — hiszen nekik is épp oly 
joguk van erre, mint embertársaiknak. Talán a jóllét 
embereinek áll érdekökben hitetleneknek lenni? En 
nem vélem. Hiszen oly boldogító reájok nézve a gon-
dolat, hogy napjaik a siron tul is hajnalodnak. Mily 
kétségbeesve hagynák el a világot azon hitben, hogy 
a boldogságtól örökre meg kell válniok. Minél paza-
rabbul halmozná el őket az élet javaival, annál bor-
zasztóbb volna reájok nézve a megsemmisülés. — 
Csatába megy a harczos ; vájjon h itetlen lesz-e a dicső-
ség gyermeke ? 0 , ki halhatatlanságot keres, ő el-
fogadná az enyészetet ? Ti Hunyadiak, ti Zrínyiek, ti 
Jenő herczegek, egykor a magyar hazának dicső baj-
nokai, most az égnek dicsőült lakosai, szóljatok, mi 
volt bátorságtok lelke, mi volt hősiségtek ereje, ha 
nem a hit ? Es a családi életre hasznos volna a hi-
tetlenség? Vallástalan gyermekeket, hitetlen nőt ugyan 
ki kíván magának ? Es ki támaszkodva erejére, fiatal-
ságára, oly annyira fitogtatva adja a hitetlent, nem fog-e 
ez valaha napot látni, melyen majd hinni kezdi, hogy 
boldogabb leendett, ha vallásos lett volna ? Es ha a 
hitetlenség által megkérgesedett lélektől vissza nem 
pattan az isteni kegyelem hivása, ha sötét kétség-
beesésben nem fejezi be életét, nem fog-e megint bol-
dog lenni, ha ama vallás vigaszait érzi, melyet elha-
nyagolni oly boldogtalan volt ? Ugyan kinek jó, kinek 
hasznos a vallástalanság ? Az egyénnek vagy a családnak ? 
a társadalomnak vagy az államnak ? A trónoknak 
nincs biztosabb támaszuk, az országoknak nincs erő-
sebb alapjok, a társadalomnak nincs szilárdabb kapcsa, 
mint az Istentől eredt vallás, mely hinni, remélni, 
szeretni, tűrni, szenvedni megtanít, mely a családot 
megszenteli, a bajban erősit, a szomorúságban vigasztal. 

J ó l tudta, jol átértette ezt sz. István és azért 
nem vélte, hogy ő és népe vallás nélkül boldogulhat, 
hanem a mint önmaga szent vallásunkat tisztelte s 
életét a szerint igazgatta, ugy akarta és gondoskodott 
róla, hogy fia és népe is tiszteletben tartsák a keresz-
tény vallást s annak gyakorlásában keressék boldog-
ságukat. (Vége köv.) 
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KATHOLIKUS ACTIO. 
A magyarországi kath. tanférfiak római zarán-

doklata Ügyében a központi bizottság f. hó 1-én ülést 
tartott, melyen a jelentkezési határidő október 20-ig 
terjesztetett ki. A bizottság még mindössze vagy száz 
résztvevőre reflektál. A társaság deczember 22-én este 
indul a budai déli vasút pályaházából és egyenesen 
Rómának tart. Minden résztvevő százhúsz forintot f i i é t 
és ez összeg fejében a II. osztály manettér ti jegyen kí-
vül deczember 23-ika reggelétől 1888 január 1-je r egge -
léig lakást, teljes ellátást és szakavatott kalauzolást kap 
Rómában. A jelentkezésnél 25 f r t fizetendő, a hát ra levő 
összeget pedig deczember hó l - ig tetszés szerinti részle-
tekben vagy egyszerre fizethetni le. Jelentkezéseket és 
pénzküldeményeket a központi bizottság alelnöke : Wo-
lafka Nándor dr központi papnevelői tanulmányi fel-
ügyelő (Budapest IV. , központi egyetemi papnevelő) 
fogad el. 

VEGYESEK. 
— Hunfalvy János 1887/8 tanévi rektor székfoglaló 

beszéde esemény jellegével bir. Legelső tudományos 
tanintézetünk rektor magnificusa erélyesen megtámadta 
korunk s társadalmunk materialisztikus irányát s hivő 
kereszténynek mutatván be magát, határozottan rámuta to t t 
a vallásosságra, mint a magán- és közerkölcsök mene-
dékére, legbiztosabb őrére s legerősebb támaszára. Az 
elkereszténytelenedett napi sajtó által kiszámított tak-
tikával egyfelől ignorált, másfelől hevesen megtámadott s 
éppen azért széles körökben nagy feltűnést keltett beszédbő 1 
közöljük, min t áz egésznek velejét, a következő csat tanós 
befejezést: „Lelkünk a természet és művészet alkotásai-
nak szemlélésében kifogyhatatlan gyönyörködést élvez, 
mert az kiragadja a mindennapiasság, az anyagiasság 
nyomasztó köréből; de teljes megnyugvást, valódi bol-
dogságot csak a vallásban talál, mely előtte fel tár ja 
rendeltetésének titkait, mely neki bepillantást enged 
a fensőbb világrendbe. A hol az értelem kutatása el-
mozdithatatlan határkőbe akad ; a hol az ész merész 
röpte szárnyszegetten homályos sejtelmek ködébe tévelyeg : 
ott kezdődik a hit és vallás országa, melybe legszentebb 
érzelmeink kívánkoznak. Ez az örök igazság, jóság, szép-
ség és fönség hazája, ez az Isten országa!" 

— A keresztény social-politikusok II. nemzetközi 
congressusa Lüttichben még fényesebbnek ígérkezik mint 
a tavali. Eddig a püspökök közöl Korúm trieri, Kopp 
boroszlói, Freppel angersi és Mermillod freib urgi püspö-
kök ígérték meg megjelenésöket. A világi notabilitások 
száma Francziaországból, Ausztriából, Németországból , 
Svájczból igen jelentékenynek mutatkozik. 

— A. „ Veszprémi Közlöny"-ben derék laptársunk 
alapitója és szerkesztője Lévay Imre Budapestről czikk-
sorozatot inditott meg, azt indítványozván benne, hogy 
Veszprémben r. kath. tanitó-képző intézet állittassék fel. 

Szinte hihetetlen, hogy a nagy, jómódú és hatalmas 
veszprémi egyházmegyének eddig nem volt kath. tanitó-
képző intézete. Minden arra mutat, hogy a „V. K.* 
indítványa igen életre való eszmét fejezett ki. 

— A német katholikusok XXXIV. nagygyűlése 
aug. hó 28-án nyilt meg a szokásos ismerkedő estély-
ly el. 1865-uen már ülésezett a német katholikusok 
nagygyűlése Trierben. Akkor 1373 bejegyzett tagja 
volt a nagygyűlésnek. Az ezidei sokkal népesebb és je -
lentősebb lesz a német katholikusok életére nézve. Egy 
jeles lap tudósítója méltán jegyzi fel e gyűlésről, hogy 
ez idő szerint nemcsak Németország, de az egész poli-
tikai világ érdéklődése nagy mértékben irányul Trier felé. 

— A bécsi félhivatalos könyomatu lap budapesti 
tudósítása szerint a mi kormányunk nem szándékozik 
behozni a kötelező polgári házasságot, hanem csupán 
némi változtatásokat akar a házasságra vonatkozólag a 
törvénykönyvben létrehozni. Er t jük a csíziót. Nem epében, 
hanem czukorban akarják beadni a magyar keresztény 
társadalomnak a polgári házasságot. Vajha az a czukor 
mérgezett czukor ne legyen ! 

— Braziliában 1885. szept. 28-án törvény mon-
dotta ki a rabszolgaság fokozatos megszüntetését. Ez 
évi márcz 31-ével mint határidővel összeirás történt a 
rabszolgákról. Az eredmény igen kedvező. Rio-Janeiro 
municipium körében összeíráskor volt 47,251 rabszolga, 
jelenleg csak 7941-et irtak össze. A megváltás tehát 
szépen halad. De itt is van ám már az ideje ! 

— A szent-szék és Svájcz közt ujabb targyalások 
indultak meg, melyek ismét tanúságot tesznek arrój, 
hogy a kulturharczot s a legutóbbi schisma-kisérletet, az 
úgynevezett „ó-katholiczizmust" pártfogásába vett sváj-
czi köztársasági kormány gyökeresen kigyógyult a Róma 
ellen ápolt ábrándból. Lâchât, a bázeli hitvalló püspök, 
később érseki czimmel s palliummal tessini apostoli ad-
ministrator elhunytával ez utóbbi szék üresedésbe jővén, 
a berni szövetségtanács a Vatikánhoz fordult ez ügy 
rendezése czéljából, a pápának szabad választására bizván 
u j ap. administrator kinevezését, ha a statusquo fentar-
tását óhajtaná, ha pedig végleges rendezésnek helyét 
látná, az esetben a svájczi kormány felkéri a sz. szé-
ket, küldjön Bernbe meghatalmazattat a szükséges in-
tézkedések megállapítására. A tessini kanton hatósága 
a jelen körülmények közt nem látja idején a végleges 
rendelkezést és ez irányban tett fölterjesztést a sz. szék-
hez, mely még nem határozott . Az ügyállás azért bir 
kiváló érdekkel, mivel XIII . Leo pápa ekkép a berni 
kormány s a tessini kanton hatósága közt ismét a döntő 
itélő biró tisztét fogja végezni, ugy mint Németország-
ban a birodalmi császári s porosz királyi kormány és a 
német Centrumpárt közt, amely tények megerősítik a 
pápa tekintélyét s befolyását az országok belügyeibe, 
melyet a modern államtudományi elmélet tagadni szeret. 

— Az erdélyi kath. statnsgyiilést nm. és ft. Lön-
hart Ferencz püspök ur ez őszön, október vagy no-
vember hóra fogja összehívni. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanuhnanyok : A * * * Kert. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Szentséges atyánk levele Rampolla 
Márián bibornok-államtitkárhoz. — B u d a p e s t : A polgári házasság kisértete. — O n n a n , a h o n n a n : Lutheranus gravamenek. — 

B é e s : Egyházi beszéd. — Rath. Actio : A magyar országos római zarándoklat a pápai jubileum alkalmából. — Vegyesek. 

A * * * K E R T.1) 
„Virágos ker t vala hires Pannónia, 
Mely ker tet öntözé hiven Szűz Mária." 

Régi magyar ének. 

Mária-országban, Magyarok honában, 
gyöngyvirágos kertben gyönyörködve jártam, 
Ily kertet én még nem láttam Isten-ucscse ! 
Sem a Tiszán innen, még a Dunán tul se'. 

Ily szép ma ritkán van széles e hazában, 
Pedig egykor szép kert, ez az egész haza 
,Virágos kert vala," szól a régi nóta, 
Csakhogy az régen volt, fájdalom ! azóta . . . 
J a j hol a Pátrónánk, hogy hiven öntözze ! ? . . 
Virágot oly ritkán, tüskét terem össze, 
Tüskét és bozontot oly bőven a földje. 

Boraink vesszőit megette a féreg, 
Kenyerünk szárait a rozsda veré meg ! 

Rég virágos kertnek sok helyén ma bezzeg 
Vakondok turkálnak, vadkanok vágtatnak 
Es kigyók sziszegnek, és manapság bezzeg 
Az a nótánk nekünk, hogy „pusztulunk veszünk!" 

E nagy pusztulásban, elborult hazámban 
Jól esett szivemnek, hogy oly tájra lelhet, 
A hol nincs pusztulás, örök a virulás. 

Jó dolga van ottan nemcsak az embernek, 
Még a virágnak is, még a fűszálnak is, 
Boldogan virulnak, virulva teremnek. 

Os igaz nagyúrnak ős családi fészke, 
Áldás árad onnan messzi nagy vidékre. 

Mária honának gyönyörű kertjében 
Amint gyönyörködtem, sorrul-sorra néztem 
S gondoltam hogy még nem vesztünk ki egészen : 

*) Mutatványul Kálmán K. Magyarok hazája „Reg-
num Marianum" cz. müvéből. 

Szemembe tűnt nékem egy különös szép fa. 
Messziről ugy látszott, ugy volt idomitva, 
Akár csak ha volna egy élő kápolna. 
Égbe emelkedett sugár deli törzse, 
Fürtös lombozatja lehajlott a földre, 
Illetődve néztem, de belépni féltem. 
Egyszerre csak mintha szellő lebbent volna, 
Mintegy ajtót nyitva a szofora lombja 
Kinyílott előttem, két ágja szétszaladt, 
Mintha mondta volna: Tessék, tessék, szabad! 
En tehát bár féltem, de mégis beléptem. 
Mily bűvös igézet, mily édeni látvány ! 
Az illatos szentély szép közepe táján 
Egy gyönyörű képben, hófehér ruhában, 
Kék övvel övezve a leggyönyörűbb nőt, 
A legszebb királynőt, szűz Máriát láttam, 
Kezét összetéve tekint föl az égre 
Éppen ugy, mint Lourdesban, messzi szép vidéken 
A kis Bernadettenek megjelent nem régen. 
Lábainál térdel a kedves leányka, 
Gyertya ég kezében, szemében pediglen 
Ártatlan szivének szép szerelmi lángja. 
A kép rámájában két virágpohár van, 
Két virágpohárnak szebbnél szebb virága 
Illatot leheiget a szép szűz Anyára, 
Dicső égi lelkek lengenek körében, 
Egy kicsiny feszület függ alá a képen, 
S egy térdeplő zsámoly van a fa tövében. 

Ugy szerettem volna oda térdepelni, 
Csókomat, szivemet lábaihoz tenni, 
De az olyan szép volt, de az olyan szent volt, 
Angyalok szentélye, jaj ! ne érje szenyfolt ! 

De virágit mégis megöntöztem én is 
Két szemem könnyével, könnyem özönével. 

20 
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Lerogytam a földre, fölnéztem az égre, 
Égi pátronánkra, a mennyei képre, 
És néztem sokáig néztem és beláttam, 
Mi az oka annak, hogy magyar hazámban 
Mig a legtöbb tájon pusztulás, enyészet, 
Itten virulás van, viruló tenyészet, 

A viruló fának, élő kápolnának 
Illatos lombjáról méhek szednek mézet, 
Zeng-zumog az ének, talán nem is méhek, 
Angyalok zenélnek . . . zeng-zeneg az ének . . . 
Szenderülve szépen szárnyat ölt a lélek . . . 
Szállj, szállj, szállj magasba, és lengj a tájakon, 
Hol fény van és gyönyör, és nincs több fájdalom ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 6. Szentséges atyánk levele 

Rampolla Márián bibornok-államtitkárhoz. IV. — A pápai 
levél főtárgya azok után, mikről már megemlékeztünk, a 
szentszék jelenlegi helyzete. Ismeretes dolog, hogy szent-
séges atyánk ez évi május hó 23-án tartott allocutiójá-
ban nemcsak az apostoli szentszék jelenlegi szomorú 
helyzetét újból kiemelte, de egyúttal — s a nyilvánosság 
előtt félreismerhetlenül a kibékülés eszméjét is hangoztatta. 
Akkor szentséges atyánk csak az eszmét pendítette meg, 
anélkül hogy bővebben bocsátkozott volna vagy fejtege-
tésébe, vagy részletezésébe. Tették ezt — mint ismere-
tes — mások és a legszélesebb körökben, természetesen 
leginkább Olaszországban, kommentálták a pápa szavait. 
Sok mindenféle magyarázatban részesült szentséges atyánk 
nyilatkozata és mig távolabb álló lapok — kivált Né-
metországban és Angliában — elismerték ugy a pápa 
panaszainak jogosultságát, mint pedig a változtatás szük-
ségességét, addig Olaszország lapjai — tisztelet a ke-
vés kivételnek — oly gyűlöletes hangon irtak a pápának 
oly nemes szándékáról, hogy valóban csak a pokoli go-
noszság lehetett a sugalmazójok. Szentséges atyánk nem 
annyira az elvakult vagy meggyőzött gonoszság miatt, mint 
inkább a jobb belátásuak meggyőzésére és az ügy érdekében 
most bővebben és behatóbban foglalkozik a római kérdéssel. 

Újból hangsúlyozza szentséges atyánk hajlandóságát 
a kibékítés müvére. Sőt azt is megjegyzi, hogy Olaszor-
szággal szemben különös módon óhajt ja a békét helyre-
állítani, melyet más országokban visszaállítani vagy szi-
lárdítani törekszik. Még pedig két oknál fogva ; először 
az apostoli tekintélyre nézve a legmagasabb érdekkel bír 
ezen kérdés rendezése, másodszor Olaszországnak, mint 
a hol a pápának széke vagyon, „annyi joga van, hogy 
előtte kedves és vele szoros kötelékben legyen." De böl-
csen megjegyzi szentséges atyánk, hogy egész más a 
helyzete a többi országokban visszaállítandó vallási béke 
tekintetében és az Olaszországgal leendő kibékülésre 
nézve. Olaszországban a reparatio juris laesi szükséges. 
Jogsértés forog fenn, ez XIII. Leo pápa álláspontja épp 
ugy, mint IX. Pius pápáé. „Az egyház fejének helyzete 
— igy ír a pápa — erőszakoskodások és jogtalanságok 
következtében hozzá nem méltó és meg nem fér az apos-

toli hivatal szabadságával." Ezzel szentséges atyánk vi-
lágosan mondja, hogy a „bevégzett tények" politikája 
előtt meg nem hajol, hogy a jelenlegi helyzetet, mely 
csak jogtiprás és jogsértés által létesült, igazságosnak 
nem tar that ja . Ily kiindulási pont más következményre 
nem is vezethet, mint az elkövetett jogtalanság kiegyen-
lítésére, a megsértett jog visszaállítására. S azért hang-
súlyozza a szentséges atya, hogy a „kibékülés alapja az 
igazság és a szentszék méltósága" — „az igazi souverai-
nitás,„a dolgok oly helyzete, a melyben a római pápa 
másnak nem alattvalója, és teljes s nem képzeleti szabad-
ságot élvezhet." 

A pápaság mostani helyzete elég bizonyíték arra, 
hogy a pápa nem birja azt a „valóságos souverainitást," 
melyre szüksége vau. Szüksége van pedig, mint szentséges 
atyánk mondja, „nem dicsvágyból, hanem mint függet-
lenségének és szabadságának igazi és hathatós oltalmára." 

Ezzel meg van mondva, hogy miért van szüksége 
a római szentszéknek igazi souverainitásra. Apostoli hi-
vatásának függetlensége és szabadsága igényli azt. Nem 
függhet a pápa senkitől, nem lehet korlátozva senki 
által. Nem is lehetne ő az egyház feje, minden kereszté-
nyek közös atyja, ki magasztos hivatásában Krisztus pa-
rancsa és saját lelkiismerete szerint eljárhatna, ha más-
nak alárendelve, mástól függőségi viszonyban volna. 

Szentséges atyánk bővebben indokolja ezt ugy a 
pápaság természetéből, mint a történeti fejlődésből. „Mert 
az egyháznak java — igy ir — e legfőbb hatalomtól és 
szabad gyakorlatától függ, a legnagyobb fontosságú dolog 
volt, hogy vele született szabadsága és függetlensége biz-
tositva és oltalmazva legyen minden időn át." Valóban 
bölcsen mondja szentséges atyánk : „vele született szabad-
sága és függetlensége." Mert ha minden főkormányzónak, 
ki másnak nincsen alárendelve, hanem egy egészen töké-
letes társaság élén áll, legelső attribútumai közé tarto-
zik, hogy szabad és független legyen : akkor a pápának, 
ki egy egészen tökéletes társaság — az egyháznak — 
feje oly módon, hogy felette csak az Isten van, valóban 
oly függetlenséggel és szabadsággal kell birnia, mely őt 
semmiképp meg nem szorítja apostoli hivatásának gya-
korla tában. Azért utal szentséges atyánk ama körül-
ményre, hogy a pápaság, miután túlélvén a gyermek-
ség korát azon időszakba lépett, hogy életének teljes 
kifejtésében mutatkozzék, olyan stadiumra jutott , amely 
„lassankint gondviselésszerű körülmények közreműködésé-
vel a világi fejedelemség szervezésével fejeződött be." — 
(Folyt). ? 

Budapest, szept. 3. A polgári házasság kísértete. — 
Mióta Fabiny Teofil, a protestáns vallás főnök, elfoglalta 
a Pauler Tivadar elhunytával megüresedett igazságügy-
miniszteri széket, azonnal fölmerült s folyton tart ja ma-
gát a hir, hogy az „általános polgári házasság" behoza-
talára ujabb kísérletet fog tenni a Tisza-kormány, meg-
valósítandó a kabinet fejének ama fenyegetését vagy 
igéretét, hogy a zsidók s keresztények házasságáról szóló 
javaslat, eltemetése után, ki fog törni a koporsóból. Idő-
közben hire terjedt, hogy az u j igazságügyi miniszter 
meg is bizta egyik hitsorsosát s fővárosi ügyvédet a 
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polgári házasság javaslatának s indokolásának kidolgo-
zásával, ki legújabb tudósítások szerint már befejezte 
munkáját s a tervezetet be is nyújtot ta megbízójának. 
A közvélemény kíváncsian várta ennek közzétételét és 
különösen amaz ügyvédek körében, akik a házassági 
perek vitelét külön szakmájuknak s a mai furcsa társa-
dalmi viszonyok közt fölötte nyereséges vállalatnak tar t -
ják, nagy volt az érdeklődés az iránt, mily ujabb s egy 
kaptafára szabott formulák közöt t lehetne majd a leg-
könnyebben s mégis jó nyereséggel keresztülvinni ama 
frigynek fölbontását, amely Isten s lelkiismeret előtt 
holtomiglan-holtodiglan köttet ik. 

A mult napokban a kormány sugalmazott szócsövei 
ujabb tudósitást hoztak, azt ugyanis, hogy a kötelező 
polgári házasságról szó nincs, hanem — s itt lóg ki a 
lóláb, — bogy a házassági válópereknél előforduló bo-
nyodalmak megoldását az általános polgári jog kódexé-
ben külön fejezet alatt tervezi a kormány. 

Tagadhatatlan, hogy ez bonyolódottabbá teszi a 
kérdést mindkét irányban, de másfelől könnyebbé a kor-
mány helyzetét; és ezért az u j módozat tervében ama 
sakkhuzások egyikét kell felismernünk, amely mesterére 
vall ; — mégsem látszik teljes biztositékát képezni a 
czélba vett sikernek. 

Ami mindenek előtt illeti a polgári házasság esz-
méjének s tervének ujabb szerepeltetését, ezen a já r ta -
sabb politikus nem fog csodálkozni, mert a Tisza-kor-
mány nem az első, amely u j adók vagy már népszerűt-
len terhek behozatalánál a közvélemény figyelmét oly 
tárgyra igyekszik terelni, amely a zseb érdekeinél sokkal 
becsesebb, mert lelkiismereti szent érdekeket érintvén, 
amazokat mintegy háttérbe szoritja, emezeknek ellensé-
geit pedig amazokkal kibékíteni igyekszik. A taktika 
kérdésében tehát a modern politikai gyakorlat nem ta-
gadta meg magát . 

Ami már a dolog lényegét illeti, vájjon csakugyan 
vannak-e oly bonyodalmak a házasságjogi ügyek körül, 
melyek az állam közbelépését indokoltnak vagy szüksé-
gesnek tüntetnék föl, erre nézve két, merőben ellenkező 
nézet uralkodik. Az egyik a modern liberális állammin-
denhatósági eszme alapjáról kiindulva, tulajdonképen pedig 
az időnkénti parlamenti többség föltétlen párturalmát s 
ennek akaratát korlátlannak vallva, a legszentebb lelki-
ismereti érdekek s vallási meggyőződés fölött önkényt 
akar gyakorolni s ezt tényleg a törvényhozási többség 
határozataképen, melyet népakaratnak nevez, a legálitás 
formalitásával ellátván, minden polgártól engedelmessé-
get követel, kiszabván ennek megtagadása esetére a 
törvényes büntetéseket. Ezt nevezik azután vallásszabad-
ságnak, holott az a lelkiismeretek legvastagabb önkény-
nyel leigázott elnyomatása. Ennek szépítésére föl szok-
ták hozni azt, hogy a házassági szerződés, mint minden 
szerződés, polgári ügylet lévén, az állami igazságszolgál-
tatás elbírálása alá esik, tehát megkötése is az állami 
fenhatóság illetőleg törvényesités alá esik. Ez is hibás véle-
kedés, sőt hatalmaskodás, a polgári szabadság elnyomása. 
A tényállás minden polgári szerződésre nézve ugyanis az, 
hogy bármily ügylet törvényesen megköthető anélkül, 

hogy az állami hatóságnak bejelentendő volna; érvé-
nyességét ez esetben sem az állam, sem bárki más nem 
vonhatja kétségbe, még a közjegyzői kényszer vagy bé-
lyegezés szempontjából sem. Amint a szerződéskötés, ugy 
annak elbírálása is magánügy ; ez utóbbi csak a magán-
fél panaszára válik állami hatóság segédkezése mellett 
állami végrehajtás tárgya, de ekkor sem lesz állami ügy, 
hanem megmarad magán ügynek, mely a panaszos fél 
visszalépésével vagy a felek kiegyezésével teljesen kivül 
esik az állami közegek ingerentiáján, beavatkozásán még 
az esetben is, ha ez már folyamatban lett volna. Ebből 
elvitathatatlanul következik az, hogy ama tetszetős ha-
sonlat nagyon sántikál, mert a házassági szerződésnek, a 
polgári szerződéssel azonosítása sem ád jogot az állam-
nak, hogy a házassági ügyeket a maga hatáskörébe 
vonja. Ámde lehet-e a házasságot egyszerűen polgári 
szerződésnek minősíteni ? Lehet-e a család, a társadalom, 
sőt maga az állam jól fölfogott érdekéből és külön-kü-
lön hivatásából a házassági frigyet, a család-alapitást, e 
nagy erkölcsi kötelezettséget, a házasfelek egymás 
iránti, gyermekeik s ezeknek egymás iránti lelkiismereti 
viszonyát egyszerűen az adás-vevés, a bér-szerződés vagy 
vagyoni üzlet színvonalára alászállitani ? Tegye meg azt 
valamely állam, hogy a házassági szerződés csak annyi 
jogérvénynyel bir, mint más polgári szerződés, és azonnal 
vége lesz a házassági, a családi életnek, ha a polgárok 
jobb erkölcse, lelkiismerete a gyakorlatban nem áll el-
lent a szabad fékre eresztett szenvedélyeknek ! De van-
nak még jogtudósok, akik ismerik, hogy az állam nem 
lehet ugyan a házasságkötés jogforrása, de vitás házas-
sági ügyekben birói assistentiát nyúj that a feleknek ; 
ezek is megfeledkeznek amaz, a házassági frigyek lé-
nyeges jellegét képező körülményről, melyet a római 
jog e szólammal fejezett ki : „de internis non judicat 
praetor," és melyet a fenforgó kérdésre nézve ama kérdés 
alakjába önthetjük : van-e az államnak elég ereje, még 
ha egész igazságszolgáltatási apparatasát mozgásba hozza 
vagy egész hadseregét mozgósítja is, hogy a házassági 
pörös ügyekben az erkölcsi s lelkiismereti kötelezettsé-
gek teljesitését, pedig ezek képezik a házasság lényegét, 
kieszközölje vagy kierőszakolja? Ily ereje nincs és en-
nél az állami mindenhatóság kudarczot vall az egyes 
egyénnel szemben, ennélfogva az állam vagy közege nem 
lehet bíró oly ügyben, melyben ítéletének nem bir ér-
vényt szerezni, vagy legfölebb a főügy tartozékára nézve, 
amennyire ez a külsőséget illeti. 

Ennek alapján egyedül helyes ama másik nézet, 
hogy az állam nem jogosult a házasságkötés vagy el-
bírálása ügyében ; de különösen nem jogosult egy kapta-
fára húzni a házasságjogot. 

Magyarországon annál kevésbé, mert itt az alkot-
mány -és királyi szent eskü biztosítja a katholikus egy-
ház jogait és szabadságát, tehát a házasságnak, mint 
szentségnek érvényességét és ennek összes következmé-
nyeit a katholikusokra nézve. E forum az illetékes a 
kath. házassági ügyekben. A felekezetek bizonyára jobb 
szeretnék maguk elvégezni belügyeiket, a mint a refor-
mátusok tiszántúli kerülete aug. hó 29-én tartott gyűlésén 
ebbeli óhaját első sorban ki is fejezte. 

2 0 * 
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Erről, valamint a cultus disparitás révén emelt ér-
velésről akkor szólunk, ha meglátjuk a medvét, az uj 
törvényjavaslatot s annak idevágó indokolását. 

Fráter Laicus. 

Onnan, a honnan, augusztusban. Lutheranus gra-
vamenek. — Összegyűltek tehát ők, már t. i. lutheránus 
jó atyafiaink ismét, megtartották évi rendes közgyűlé-
süket Miskolczon, Péchy Tamás ő excjának, a magyar 
alsóház elnökének vezetése mellett, és egy kis pansla-
vismus, veszekedés, egy kis magyar-érzelem fitogtatás 
közepette, meg volt a protestáns gyűléseket jellemző és 
kimaradhatatlan nagy heccz, a kath. papság, nevezetesen 
az elkeresztelés ellen. 

A mit erről megtudunk, az abban összegezhető, 
hogy siralmas panaszok közt, tizennégy vallási sérelem 
említtetett fel, legnagyobb részt kdtholikus plébánosok 
által elkövetve, kik lutheránus gyermekeket elkeresz-
teltek.' A panasz következménye az lőn, hogy Péchy ő 
excja indítványára, — ki szerint a vallás-egyenlőség 
csak papíron van meg, de nem a világban — elhatá-
roztatott lépés tétetni, a testvér protestáns felekezettel, 
a sérelem orvoslása ügyében, és ha ez nem segítene, 
elhatároztatott, hogy minden egyes sérelem bejelentessék 
az országgyűlésnek, hogy ez belássa az intézkedés szük^ 
ségességét, esetleg a törvény módosításával is. 

Valósággal csakugyan nagy (!) az az intolerantia a kath. 
papságnál és igy nagy a sérelem a protestáns feleke-
zetre, bizony-bizony a proselytismustól csak nem tudnak 
azok a javíthatatlan kath. papok megszabadulni, pedig 
hát az uralkodó planéta, azaz hogy a protestáns tole-
rantia a ,csapdát' is megcsináltatta a kath. papság ré-
szére. A panasz különben, ha annak értelmét jól fogjuk 
fel, nem egészen fordul a kath. papság ellen, mert azt 
mondja, hogy a sérelmek legnagyobbrészt' kath. papok 
által követtetnek el, elhallgatva azt, hogy a sérelmek kie-
sebb részét kik követék el ? és továbbá azt hisszük, hogy 
a panasz nem is azért emeltetett, mert a kath. papok 
a lutheránusok gyermekei megkeresztelik, ezt aligha 
bánnák az atyafiak, hiszen igy ők a fáradságtól lennének 
megkímélve, a kath. pap pedig, mint az ő fizetetlen 
káplánjuk, helyettük fáradna, hanem a panasz bizonyára 
oda irányul, hogy a lelkiismeretes és papi kötelességük 
öntudatával bíró kath. papok, nem adják ki az igy meg-
keresztelt lutheránus (?) gyermekeket, azért történt most 
ismét a feljajdulás. 

Ha valamely protestáns ember e sorokat olvasná, 
bizonyára azt vélné, hogy most , miután a tényt 
felemlítettük, következik a recriminálás. Nagyon csa-
latkoznék ; mi úgyannyira nem recriminálunk, hogy in-
kább köszönetet szavazunk a szívességért, melylyel prot. 
atyafiaink a kath. papság hithüségét, kath. papi önér-
zetét a világ előtt documentálják. Igen, mi ezt meg-
köszönjük ; mert bár öntudatával birunk annak, hogy a 
kath. magyar papság hasonlíthatatlanul túlnyomó része, 
hivatásából kifolyó sz. kötelességének a ,csapda' daczára 
is megfelel, és hogy csak törpe minoritást képeznek azok 
a gyáva lelkek, kik hivatásukról megfelejtkezve, vagy 
önérdekhajhászatból a protestantismus kápláni szerepére 

vállalkoznak, mégis bizonyos örömet érzünk a felett, hogy 
ez öntudatunkat a protestánsok folytonos panaszaikkal 
documentálják és bebizonyítják, hogy kevés azon kath. 
papok száma, kik az egyház érdekeit saját érdekeikért, 
ellenben nagy azok száma, kik saját érdeküket az egy-
ház érdekeiért feláldozzák. 

Mondjuk, mi ezt köszönjük, de csodálkozunk a 
felett, hogy a protestánsok nem mennek forrására a kath. 
papság eljárásának. Mi ez a forrás ? Nem más, mint az 
a benső meggyőződés, hogy egyedül a kath. papság 
képviseli a tanító egyházat, ő és nem valamely más fe-
lekezet megbízottjai, bir egyedül törvényes felhatalma-
zással a szentségek kiszolgáltatására. A melyik kath. 
pap, úszva a modern liberális szellemben, kiadja a katho-
lice keresztelt gyermekeket, az vagy soha sem birt hi-
vatásának öntudatával, vagy lemondott lelkében egyedül 
őt megillető privilégiumáról. A kath. pap a kath. egy-
ház szolgája, az ő nevében szolgáltatja ki a kereszt-
ség szentségét, tehát a kath. egyház nevében, a kath. 
egyház részére avatja fel e gyermeket és veszi a kath. 
hivek sorába. Ha ezt nem akarják a protestánsok, akkor 
oktassák híveiket, hogy ne küldjék újszülöttüket kath. 
paphoz keresztelni, kath. pap bizonyára nem erőszakol 
egy prot. szülőt sem, hogy gyermekét nála kereszteltesse,, 
de ha hozzá viszik, ugy kötelessége megkeresztelni mert 
e végből kapta a jjarancsot, euntes docete, baptisantes 
e t c . . . . 

Igaz, hogy a ,csapda' készen van, de azt is tudjuk, 
hogy egykor az apostolok részére is készen állt a csapda, 
készen álltak a bakók, és tudjuk, hogy az apostolok nem 
futottak meg gyáván még a bakók elől sem ; a kath. 
pap pedig ez apostolok utódja, neki sem szabad tehát, 
ha nevére méltó akar lenni, a ,csapda' miatt gyáván 
meghunyászkodni ; ott van a mult század forradalmából 
a franczia, a jelenkor kulturharczából a porosz kath. 
papság példája, mindez megtaníthatja a protestánsokat, 
hogy mit várhat nálunk is, ha folytonos gravamenjeivel 
sikerülne hajszát indítani a kath. papság ellen. Isten 
óvja ettől szegény hazánkat ! Dr. Veterán. 

Bécs. Egyházi beszéd. — (Vége). 
II. A vallás nem száraz elméleti rendszer — hanem 

életrend. Mint a legfőbb Ur akaratának nyilvánulása 
engedelmességet, az engedelmesség pedig cselekedetet 
kíván. 

Két akarat áll egymással szemben : Isten legszen-
tebb akarata, mely törvény alakjában jelenik meg és az 
ember akarata, mely vele született szabadságánál fogva 
az elhatározás előtt választhat. A vallás azt parancsolja, 
hogy Isten akaratát kövessük, hogy tehát saját akara-
tunkat Isten akaratának alárendeljük, hogy ne azt, mit 
mi akarunk, hanem azt, mit Isten kiván, tegyük, egy 
szóval, hogy Istennek engedelmeskedjünk. És épp ezen 
engedelmességben nyeri élő kifejezését és tulajdonképeni 
jellegét az a viszony, melyben Istenhez mint teremtmé-
nyei, szolgái és fiai vagyunk. 

A mit az atya gyermekétől, az ur szolgájától, a 
hadvezér katonájától, a fejedelem alattvalójától joggal 
megkíván, azt Isten sokkal nagyobb és szentebb joggal 
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megkívánhatja mindnyájunktól : az engedelmességet. Ha 
van Isten — és azt az írás szava szerint csak esztelen 
tagadhatja — ha Isten szent akaratját velünk közölte, 
akkor e nyilvánított akaratra az eszes teremtmény, az 
ember részéről az engedelmesség lehet az egyedüli válasz. 
„A fiu tiszteli atyját — igy szól az Ur Malachias pró-
féta által (1, 6) — és a szolga az ő urát . ha tehát én 
atya vagyok, hol az én tiszteletem, ha én ur vagyok, 
hol a tőlem való félelem ? úgymond a seregek Ura." 
„Ti az én barátim vagytok, mondja az Ur Jézus, ha 
megcselekszitek, miket parancsolok nektek." (Ján. 15, 13.) 

Vallásosnak lenni — az Ur Jézus szerint — nem 
annyit tesz, mint a keresztséget felvenni, esetleg valamit 
hinni is ; a vallásnak bizonyítéka — az akarat engedel-
messége, mert „nem minden a ki mondja: Uram, Uram, 
megy be mennyek országába, hanem a ki Atyám akarat-
ját cselekszi, ki a mennyekben van" (Máté, 7, 21.). És 
mikor hozzá járult egy ifjú és kérdezte tőle : „Jó mes-
ter, mi jót cselekedjem, hogy örök életem legyen ?" — 
válaszul nyeré : „Ha az életre akarsz menni, tartsd meg 
a parancsolatokat" (Máté, 19, 16. 17.). „Ezeket tudván, 
igy szólott tanítványaihoz, boldogok lesztek, ha megcse-
lekszitek azokat". (Ján. 13, 17.) 

Ez a vallásnak nagy és fő követelménye, hogy 
nem elég azt csak ismerni, hanem azt gyakorolni is kell ; 
nemcsak észszel elfogadni, de tettel is valósítani, nem-
csak tudni, de tenni is kell. 

És itt rejlik az a szirt, melyen sokak vallásos-
sága hajótörést szenved. Kezdetben senki sem vallás-
talan, senki sem hitetlen. Mikor azonban a rosszra 
hajló lélek bűnös vágyai felülkerekednek, mikor a 
vallás kötelmei és az isteni törvény igája kellemetlen 
kezd lenni a vétkes és tiltott dolog után sóvárgó 
léleknek, akkor kezd ingadozni és kételkedni a hitben. 
Minél erősebb hatalmat fejt ki a bűnös szenvedély, an-
nál gyengébb lesz a vallásos meggyőződés. A romlott 
sziv, vagy legalább a féktelen szabadság után áhítozó 
akarat majdnem rendesen a hitetlenség szülőanyja. Nem 
a vallási tanok kevésbbé biztos és alapos volta, nem a 
bizonyítékok és érvek elégtelensége vagy gyöngesége, 
hanem a ferde irányt vett akarat és az ezt igazolni és 
palástolni igyekvés szülik ama kételyeket, melyek a hi-
tetlenséget mesterségesen létrehozzák és fentart ják. A mi 
képes volt egy egész müveit világot megtéríteni, a mi 
századokon keresztül millió és millió elme — az embe-
riség legkitűnőbbjei és legjobbjai — felett hatalmát 
gyakorolta, a mi ma is képes az őszintén és komolyan 
kutató észt megyőzni és megnyerni, — mint ezt szám-
talan példa, különösen Angliában mutatja, — az égből 
eredt isteni vallás nem azért nem kedves sok embernek, 
mert bizonytalan, mert kétes vagy józanul el nem fo-
gadható, hanem leginkább azért, mert engedelmességet, 
mert vallásos életet követel. Tisztaszivü embernek nincs 
oka hitetlennek, vallástalannak lenni, sőt tiszta szive 
önkénytelenül is a vallás felé hajlik. Romlott erkölcsű 
ember ellenben a hitetlenségben, a vallástalanságban 
mentséget keres önmaga és mások előtt, persze haszta-
lan igyekezettel. 

Mily gyarló, mily tarthatatlan a vallástalanság ment-

sége ! Mily helytelen, mily alaptalan a gyakran hangoz-
tatott félelem: Féltik a vallástól az ész jogait, mintha 
észellenes áldozatot követelne az embertől, holott sz. 
Pál mondja: „A ti szolgálatotok okos (észszerű) le-
gyen;" (Róm. 12, 1.) mintha az az Isten, ki az észnek 
és a hitnek egyaránt szerzője, önmagával ellenkezésbe 
jöhetne. ') Féltik a vallástól a szabadságot, mintha el-
nyomná az ember eme legnemesebb tulajdonát és elide-
genithetlen jogát, holott már az ó-szövetségben Isten 
parancsából az mondatott : „Eléd adtam az életet és a 
halált, az áldást és az átkot. V'álaszd tehát az életet" 
(Móz. Y. 30. 19); mintha Isten előtt kedves volna az 
erőszakolt áldozat, vagy becscsel birna, mit nem szabad 
eltökélésünk nyújt. Féltik a vallástól az emberi törekvés 
vívmányait, mintha lehetetlenné tenné a haladást és a 
művelődést, holott irva vau : „Tudományok Istene az Ur" 
(Kir, I. 2, 3.), mintha fenségesebb eszményt fel lehetne 
állítani, mint a melyet Krisztus Urunk felállított, mond-
ván : Legyetek tehát ti tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok is tökéletes" (Máté, 5, 48), mintha gyermek-
gyilkos tudna lenni az a vallás, melynek emlőin minden 
valódi haladás és művelődés nagyra nőtt. Féltik a val-
lástól a családot, mintha rablánczokban tartaná az em-
beri sziveket, holott a családnak biztosabb és szilárdabb 
alapja, a változékony szivnek hatályosabb szabályozója 
s a szenvedélyeknek erősebb féke nem lehet, mint az 
eskü szentsége és a szentség kegyelme. Féltik a vallástól 
a társadalmat, mintha külön érdekeket ápolna és osz-
tálygyülöletet támasztana, holott a társadalomnak erő-
sebb kapcsa nem lehet, mint szent vallásunk ama leg-
főbb isteni parancsa, mely szeretetre kötelez mindenki 
irányában, mely nem kérdi, mely ősöktől származott, 
hol állott bölcsője, sem azt, mely nyelven beszél. 
Féltik a vallástól az államot,, mintha meg akarná 
fosztani a polgári hatalmat természetes és lénye-
ges jogaitól, melyek saját körében őt és csakis őt ille-
tik,2) holott az államnak hatalmasabb támoszlopa nem 
lehet, mint az a vallás, mely szüntelenül hangoztatja sz. 
Pál szavait: „Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb 
hatalmasságoknak, mert nincs hatalmasság, hanem csak 
Istentől, a melyek pedig vannak, Istentől rendeltettek. A 
ki tehát ellene áll a hatalmasságnak, Isten rendelésének 
áll ellene, az ellenszegülők pedig kárhozatot szereznek 
magoknak" (Róm. 13, 1, 2.); és az apostolok fejedelmé-
nek intését: „Istent féljétek, a királyt tiszteljétek" (Péter, 
I. 2, 17.). 

Nemde indokolatlan e félelem ? Nemde szánandó 
tévedés, ellenséget látni ott, hol szövetséges vau ; ellen-
tétet állítani ott, hol összhangzat uralkodik, veszedelmet 
sejteni ott, hol áldás rejlik ! 

Az ellenség másutt van, a veszély máshol lappang. 
Korunk sok tekintetben nagyszerű eredményeivel 

joggal dicsekedhetik, nem egy szempontból a bámulat és 
csodálat tárgya. De ki tagadhatná, hogy ragyogó fény-
oldalai mellett nem hiányoznak a sötét árnyoldalak, me-
lyek annál veszedelmesebbek, minél inkább azon a téren 

') Cone. Vat. Sftss. III. Const, dogm. cap. IV. 
2) SS. D. PP. Leonis XIII. „Immortale Dei opus." 
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mutatkoznak, hol az embernek igazi nagysága, az egyén-
nek és a társadalomnak boldogsága terem. Az a kor, 
mely a természet erőit oly annyira hatalmába vette és 
oly szembeszökően kimutatta fensőbbségét a természet 
felett, ez, ime, nem tud, vagy jobban mondva, nem akar 
meghajolni a felsőbb hatalom előtt, szóval tekintélyt 
nem igen ismer. Az alsóbbak felett elért eredményeket 
a felsőbbektől való teljes felszabadítással szereti azono-
sítani. Érdek vagy félelem, de nem meggyőződés vezeti 
igen gyakran a tekintély elismerésére. Az a kor, mely 
oly hatalmasnak látszik külső sikereiben, önmagában oly 
gyenge és erőtlen. Tud uralkodni a természet felett, talán 
zsarnokoskodni is mások felett, de önmaga felett nem 
tud uralkodni. Nem éljük a jellemek korát. Onmegtaga-
dást, önuralmat nem ismerünk, gyönge, gyarló, erőtlen 
és erélytelen embereket látunk, kik csak élvezni akarnak 
és ha élvezni már nem tudnak vagy nem birnak, más 
óhajt nem ismernek, mint megszabadulni egy élettől, 
melynek — véleményük szerint — élvezés nélkül nincs 
czélja, nincs értelme. Keressük bárhol korunk ezen kór-
tüneteinek okait, egyet meg kell engednünk, hogy a 
vallás gyakorlatának elhanyagolása párhuzamosan halad 
korunk árnyoldalaival. 

Mikor megürülnek a templomok, megtelnek a töm-
löczök ; mikor Isten igéjét elhanyagolják, a birónak több 
mondani valója van ; mikor a lelkiismeretet tisztán tar-
tani elmulasztják, akkor persze van, mi az emberek lel-
két nyomja ; mikor gyengeségükben nem keresnek erőt 
ott, hol az található, akkor az emberi gyarlóság, mely 
könnyen gonoszsággá fajul, mindenre képes ; mikor az 
örök Biró üdvös gondolata távozik az emberek szivéből, 
akkor a földi büntetéstől való félelem óvatosabbá, vigyá-
zóbbá, de nem egyszersmind becsületesebbé teszi a gaz-
embert ; mikor a vallás csak külső és üres formává sü-
lyed, akkor az erkölcsiség is csak külső látszat, főleg 
illem, tartalom nélkül való tisztesség lesz, mert erköl-
csiség, igazi, tartós erkölcsiség vallás nélkül nem egyéb, 
mint rettenetes iga, mely elviselhetetlen terheket rak az 
ember vállára elegendő alap és ok nélkül. 

Csak a szeretet által tevékeny hit, csak az igazi 
vallásosság, mely édes Üdvözítőnk mondása szerint mint 
a kovász á t jár ja az egész embert, hozza létre a legszebb 
gondolatokat, a leggyöngédebb érzéseket, a legszilárdabb 
eltökéléseket, ez minden jónak, dicsőnek, nagynak magva, 
ez az ember igazi méltóságának és valódi boldogságának 
kútforrása. „A ki Istennek hiszen, a parancsokra figyel-
mez és a ki ő benne bizik, nem fogyatkozik meg." 

Igen, az ég szülötte, az igaz hit biztosítja az em-
bert, hogy csak teste rokon a porral, hogy nemesebb 
része tovább él és a halál éjéből egy jobb élet hajnalára 
virrad ; ez biztosítja, hogy uralkodhatik az ösztönökön, 
parancsolhat indulatainak ; ez sürgeti, hogy szabadságá-
nak vannak törvényei, melyeket a legbölcsebb Isten sza-
bott, hogy lelkiismeretének vannak kiolthatatlan sugal-
mai, melyek Isten szent akarat já t tolmácsolják ; ez biz-
tosítja, hogy az élet nem terv és czél nélkül való zűrza-
var, nem álom, melyből nincs fölébredés, nem pusztán 
az öröm és a bánat folytonos változása, hanem csak átme-
neti korszak, csak próbaidő, mig a jó és rossz közötti kü-

lönbség végleges és örökre két nagy országra nem osz-
lik ; ez biztosítja az embert, hogy vannak tartósabb ja-
vak ezen mulandóknál, édesebb örömek az állatiaknál, 
drágább kincsek a veszendőknél, és hogy ezek fogják 
képezni jó harczainak zsoldját, hü szolgálatainak bérétv 

önkéntes áldozatainak ju ta lmát . A hit biztositja az em-
bert, hogy lelkén Isten hasonlatosságát viseli, hogy 
Teremtője tökéletességeihez közelithet, hogy boldog-
ságában osztozhatik, sőt, hogy ezen szem nem látta, fül 
nem hallotta s emberi sziv nem érezte boldogság élve-ö o 
zésére a határtalan irgalom által rendelve is van. 

Kinek elméjét ily elvek világosítják meg, kinek 
akaratát ily meggyőződés vezérli, kiuek törekvéseit ily 
fönséges törvények irányítják — annak élete erkölcsös, 
tökéletes lesz, az megadja mindenkinek, a mivel tartozik, 
önmagának, embertársának, az államnak, királyának, 
Istenének egyaránt. 

S most újból kérdezzük, tévedett-e sz. István, mi-
kor népének, hazájának boldogságát a vallásra fektette, 
mikor ezen igazságoktól áthatottan, annyira buzgólko-
dott, hogy Isten országa terjedjen és erősödjék népében ? 

Vagy talán mégis azok tévednek, kik a vallást nél-
külözni vélik, kik embert erkölcsössé, népet boldoggá i 

államot erőssé akarnak tenni vallás nélkül, kik elfelej-
tették, hogy alig száz esztendő előtt (1793. november 
7,) egy nagy nemzet, mely annyira ment elvakultságában, 
hogy Istent letaszítván, helyébe az ész és a természet 
tiszteletét emelte, alig néhány hónap múlva (1794. ju-
nius 8.) a legiszonyatosabb tapasztalatok kényszerítő 
hatalma által észretéritve az être supreme, a legfőbb 
lény tiszteletét ünnepélyesen visszallitotta ? . . . 

* 

Oh igen, jönni fog — mert jönnie kell — egy 
jobb idő, mikor visszatérünk mindannyian azon ol-
tárokhoz, melyek előtt atyáink oly buzgóan imádkoztak, 
mikor tisztelni, gyakorolni és követni fogják ismét azt a 
vallást, melyre sz. István országát alapította, melyben 
őseink boldogságukat, nagyságukat és dicsőségöket lel-
ték. Őseink erényét követvén, kövessük minden más 
erénynek kutforrását, az őszinte, tiszta vallásosságot. Ne 
szégyeneljünk azon vallásnak hivei és követői lenni, me-
lyet egy sz. István oly forrón szeretett, oly buzgón ter-
jesztett, melynek gyakorlatában I. sz. László, N. Lajos 
és mások oly nagyok lettek ; ne szégyeneljük azt a ke-
resztet, melynek árnyékában egy Hunyadi János és hős 
fia oly hervadhatatlan babérokat arattak. 

Dicső lesz a magyar név, ha szeretni, tisztelni, 
gyakorolni és követni fogjuk azt a szent vallást, melyet 
sz. István legdrágább örökség gyanánt reánk hagyott . 
Szent példája legyen vezércsillagunk ; az ut, melyen ő 
járt , legyen a mi utunk ; apostoli buzgalmának tárgya 
legyen a mi szeretetünk tárgya. Ne féljünk, hogy vala-
mit veszítünk, ha nyomdokaiba lépünk, bármennyire 
csábítsanak egyesek más utakra. 

Nem, nem fogunk veszíteni, sőt az Isten iránt való 
nagyobb hűség, buzgóbb vallásosság által visszanyerjük 
őseink tiszta erkölcseit, nagyobb mértékben kinyerjük 
az Urnák kegyelmét és áldását, mert nem lehet, hogy 
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Isten meg ne áldjon, ha látja, hogy az ő magyar népe, 
hiven dicső elődjeinek példájához, szivvel, lélekkel, tettel 
és élettel dicsőiti, tiszteli és szereti azt az Istent, kitől 
minden jó ered, és ki nélkül nincs semmi jó. 

Oh dicső sz. István ! tekints le hü magyarjaidra, 
fordítsd szemedet országodra ! Könyörögj Istennél, hogy 
nagy munkád kárba ne veszszen ; hogy kövesse mindenki 
a keresztény katholikus vallást ; hogy mindenki tisztelje 
a királyt, ki oly méltóan viseli sz. koronádat s népednek 
nemcsak legalkotmányosabb fejedelme, de páratlan jó 
atyja is, hogy szeresse mindenki hazáját és legyen ren-
dithetetlenül hive, bármit is hozzon a jövő! — Légy, 
kérünk, sz. István, ki oly buzgó apostolunk valál a föl-
dön, légy szószólónk a mennyben, hogy Isten ugy áldja 
meg felséges királyunkat s édes magyar hazánkat, mint 
azt szivünk kivánja és lelkünk érte buzgón imádkozik. 

Légy pártfogója, őrzőangyala felséges királyunknak 
és magyar hazánknak. Amen. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Magyar országos római zarándoklat a pápai jubileum 

alkalmából. 
Az országos pápa-jubileumi nagybizottság, folyó 

évi május hó 14-én tartott közgyűlésén, a kebeléből ki-
küldött központi jubileumi végrehajtó-bizottságnak többi 
között azt is kötelességévé tette, hogy „a magyarországi 
katholikusok római zarándoklatára vonatkozó uti-prog-
rammot annak idején megalapitsa s a lapok utján köz-
tudomásra hozza." 

A pápai jubileum központi végrehajtó-bizottsága 
közeledni látván immár az időt, hogy a reá bizott e 
kötelességében is eljárjon, a római zarándokutat illető-
leg érintkezésbe tette magát „a magyar kir. államvasu-
tak városi menetjegy-irodájával" (Budapest, IV., Mária-
Yaléria-utcza, Hungária szálló), és ennek főnökét, Schwim-
mer Pál urat a római ut szervezése s vezetése iránt 
megkeresvén, vele egyetértőleg, f. évi szeptember hó 
3-ikán megtartot t értekezletében, az alábbi pontokban 
s föltételekben körvonalozott ut iprogrammban állapodott 
meg, a mely is az országos római zarándoklatban való rész-
vétel czéljából ezennel köztudomásra hozatik. 

I. A zarándoklók folyó évi november hó 21-én, d. u . 
3 óra s 50 perczkor, gyorsitott különvonattal utaznak 
el Budapestről Székesfehérvár, Nagy-Kanizsa, Pragerhof, 
Görz, Cornions, Mestre, Bologna s Flórenczen át Rómába. 
Tájékoztatásul azoknak, a kik a Budapesten aluli : szé-
kesfehérvári, nagykanizsai és pragerhofi állomásokon 
szándékoznak a zarándoklat különvonatához csatlakozni, 
ezennel eleve is tudomására hozatik, hegy a zarándoklat 
különvonata a székesfehérvári vasúti állomáshoz körül-
belől d. u. 5 óra 50 perczkor, a nagykanizsaihoz éjjeli 
10 óra 30 perczkor és a pragerhofi állomáshoz november 
22-én, éjjeli 2 órakor fog beérkezni. Különben a Buda-
pesten aluli, ez en vasúti állomásoknál a vonathoz csat-
lakozó zarándoklóknak külön-külön, a jelentkezés alkal-
mával történendő menettérti jegy átküldésénél is tudo-
mására fog hozatni, mely órára jelenjenek meg a kitű-
zött vasúti állomáson. 

II. Ezen különvonathoz 30 napig érvényes I. II. és 
III. osztályú menettérti jegyek adatnak ki, melyek árai 
az I . osztályra 75 forinttal, a II. osztályra 50 frttal és a 
III. osztályra 37 frt tal számittatnak. 

III . A zarándoklatban résztvevőknek Rómában való 
tartózkodásuk ideje tar tamára, és pedig 8 napon át, tel-
jes ellátásuk és elszállásolásukról gondoskodva lesz. Az 
ellátás : reggeliből (kávé vagy thea vajjal) ; ebédből, négy 
tál étellel és estebédből, hat tál étellel ; böjti napokon 
pedig tetszés szerinti böjti ételekből fog állani. Az el-
szállásolás szállodákban tör ténik; és pedig akként, hogy 
az I. osztályúak egy egy személy egy szobában ; a 
II . osztályúak ketten egy szobában ; és a III . osztályúak 
3—4-en helyeztetnek el egy szobában. A menettérti je-
gyek árai, ellátás és elszállásolással együtt, az I. osztály-
ban 145 frt, a II. osztályban 115 frt és a III. osztályban 
95 forinttal állapittatnak meg. 

IV. Rómában a város nevezetességeinek megtekin-
tésére külön, e czélra felfogadott vezetők (Cicerone) 
állandnak rendelkezésre és pedig minden 30 személyből 
álló csoport részére külön vezető. 

Y. Részletes programm fog összeállittatni és a je-
lentkező zarándoklóknak a menettérti jegy átküldésénél 
kézbesittetni, melyben az utazási terv, a Rómában töl-
tendő időre naponként beosztott nevezetességek, a va-
tikáni kiállítás (ha esetleg ez időre ünnepélyesen még 
nem is volna megnyitva) megtekintése, valamint a zarán-
doklatra vonatkozó egyéb tudnivalók benfoglalva le-
endnek. 

YI. Hogy azon utasoknak, a kik ez alkalomból 
Nápolyt is óhajt ják megtekinteni, ebbeli kívánságuk tel-
jesülhessen, Rómából Nápolyba és vissza szóló mérsékelt 
áru kiegészitő-jegyek fognak kieszközöltetni. 

VII . A visszautazás 30 napon belül bármely sze-
mélyvonattal történhetik és megengethetik az is, hogy 
a gyors- és személyvonatu rendes visszatérti jegyek 
közti különbözet ráfizetése mellett a gyorsvonatok is hasz-
náltathassanak. — Az utazás minden egyes vasút vonalán, 
kétszer, tetszés szerinti időre félbeszakítható. — Intézkedés 
fog történni, hogy a visszautazás Pisán át is lehetővé 
tétessék és hogy azon utasok részére, kik Nizzát is meg-
látogatni óhaj t ják, Ventimigliáig menetdij-kedvezmény 
engedélyeztessék. — Azok részére, kik a visszautazásnál 
Velenczében kivánnak tartózkodni, két napi teljes ellátás 
és szállodában való elszállásolás, személyenként 14 frtért 
biztosíttatik. 

VIII. A zarándoklatban résztvevő vidékiek számára 
a különvonathoz való csatlakozás végett Budapestig és 
vissza szóló 30 napig érvényes, 50°/0-al mérsékelt me-
nettérti-jegyek fognak kiadatni. A Budapesten aluli : 
székesfehérvári, nagykanizsai és pragerhofi állomásokon 
felszálló zarándoklók a Budapestről indulókénál arányo 
san leszállított utazási árt fognak fizetni. 

IX. A magyarországi katholikusok ez országos római 
zarándoklatában, mely a hódolati albumok és összegyűlt 
szeretetadományok kíséretében fog a szent atyának bemu-
tattatni, férfiak és nők egyaránt vehetnek részt. 

X. A zarándoklatban való részvételre vonatkozó' 
jelentkezések folyó évi november hó 5-éig bezárólag in-
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tézendők a pápai jubileum központi végrehajtó bizottsá-
gának alulirt előadója és jegyzőjéhez: Dr. Való Simon 
esztergom-főraegyei áldozár, központi papneveidei -tan. 
felügyelő és egyetemi hely. tanárhoz (Budapest, IV. 
Központi papnevelde) a ki a zarándoklat ügyében foly-
tonos összeköttetésben lesz a magyar királyi államvasutak 
városi menetjegy-irodájával, mely is a zarándoklatra je-
lentkezőknek a menettérti jegyeket és részletes utipro-
grammot esetről-esetre megküldeni és a netaláni kérdé-
sekre is fölvilágositással és útbaigazítással fog szolgálni. 

XI. Jelentkezés alkalmával a fentebb megállapított 
összegnek fele, másik fele pedig a menettérti jegynek 
utánvét melletti átvételekor lesz fizetendő. 

XII. A zarándoklók mindegyike 25 kilónyi kézitás-
kát vihet maga mellett. Nagyobb terhek és podgyászok 
külön kocsikban fognak elhelyeztetni. 

Végül megjegyzendő, hogy a novemberi ut mellett 
különösen azon körülmény szól, hogy ekkor Rómában 
még kedvező és enyhe időjárás szokott uralkodni, mig a 
későbbi hónapok a más időjárási viszonyokhoz szokott 
utasokra már kevésbbé tűrhetők. 

Kelt Budapesten, a pápai jubileum központi végre-
hajtó-bizottságának 1887. szeptember hó 3-án tartott ér-
tekezletéből. 

Gróf Károlyi Sándor, a pápai jubileum központi 
végrehajtó-bizottságának elnöke. Gróf Zichy Nándor, a 
pápai jubileum központi végrehajtó-bizottságának I. má-
sodelnöke, Markus Gyula, pápai praelatus, a pápai ju-
bileum központi végrehajtó-bizottságának II. másodel-
nöke. Dr Való Simon, a pápai jubileum központi végre-
hajtó-bizottságának előadója és jegyzője. 

VEGYESEK. 
— A művészek támogatása végett alakult római 

társaság, melynek elnöke Borghese János hg, alelnöke 
Macchi Vincze gróf, beküldött lapunkhoz egy jelentést 
arról, nogy a nevezett társaság szentséges atyánk papi 
jubileuma alkalmából arany, ezüst és broncz érmeket 
fog veretni, melyek a pápa jubileumát előkészítő nagy-
bizottság intézkedése szerint a pápai jubileumra Rómába, 
zarándokolt katholikusok „hivatalos kitüntetéséül" fog 
tekintetni. Azonban mások is megszerezhetik, ha Mr 
Louis Placidi- (hoz) fordulnak, Rome, place Borghese, 
n. 1. A bronz érem ára 1 frk és a küldés költsége. Az 
arany és az ezüst érem árát a fém becsértéke hatá-
rozza meg. 

— Egerben a pápai jubileum egri nagybizottsága 
f. hó 4-én értekezletet tartott . Az értekezletet Ludányi 
Antal elnök ő nga fenkölt beszéddel nyitotta meg. Meg-
választatott a végrehajtó bizottság, mely az elnökség 
3 tagján kivül 28 tagból áll. (Eger.) 

— Veszprémben XIII . Leo pápa jubileuma alkal-
mából rendezendő ünnepélyek és más teendők előkészí-
tésére ngos Szabó György kanonok-plébános ur f. hó 

4-ére katholikus hitközségi gyűlésre hivta meg az ős 
püspöki város kath. fiait és leányait. 

— Az országos kath. tanitói segélyalapból a köz-
ponti bizottság aug. 25-iki ülésében következő összegek 
lőnek kiosztva: Kiosztandó volt 700 frt . Ez összeg 
akként lőn megosztva, hogy három 100 frtos és nyolcz 
50 frtos ösztöndíj rendeltetett kiadatni. Üresedésbe jött 
azonban még Farkas Gyula végzett joghallgató 100 frtos ; 
továbbá Szász Lajos ösztöndijának 50 írtról 100 fr t ra tör-
tént felemelése, valamint Koncz László és Gyalogai Béla 
elhalálozása folytán három 50 frtos ösztöndíj. Ezek sze-
rint kiosztandó volt 4 ösztöndíj 100 frtos = 400 frt és 
tizenegy 50 frtos ösztöndíj = 550, tehát összen 950 frt. 
Kiosztatott ez összeg a következőknek : 100—100 frtot 
kaptak az erdélyi egyházmegyéből: 1. Szász Lajos ko-
lozsvári III . éves egyet, hallgató, 2. László István gyer-
gyóditrói képezdész ; a székesfehérvári egyházmegyé-
ből : 3. Rosenbach Ferencz esztergomi III. év. képezdész; 
a szatmári egyházmegyéből : 4. Juhász József szatmári 
III . év. képezdész. 50—50 frtot nyertek az esztergomi 
egyházmegyéből: 1. Hazafi József nagyszombati képez-
dész; az egri e.-megyéből: 2. Reviczky István V. gimn 
oszt, tanuló; az eperjesi gör. k. egyházmegyéből: 3. 
Turkinyák Aladár VI. gimn. oszt. tanuló és 4. Mincsik 
Manó V. gimn. oszt. tanuló; a nyitrai e.-megyéből: 5. 
Ihriszky Sándor nagyszombati képezdész; a pécsi e - m e 
gyébő l : 6. Farkas Ignácz pécsi képezdész; a rozsnyói 
e.-megyéből : 7. Finger Alférd V. gimn. oszt. tanuló ; a 
szepesi e.-megyéből : 8. Csurják Czirill nagyszor.ib. ké-
pezdész ; a szombathelyi e.-megyéből: 9. Bejczi Emilia 
kőszegi nőképezdész és 10. Berger Ferencz sopronyi 
képezdész és a váczi e.-megyéből : 11. Bálint Zsigmond 
V. gimn. oszt. tanuló. — Eszerint jelenleg az „Orsz 
kathol. tanitói Segélyalapból" 100 frtos ösztöndijat élvez 
9 ifjú ( = 900 f r t ) : és 50 frtosat 24 ( = 1200 frt) ösz-
szesen : 2100 forint. 

— A „Moniteur de Romea erélyesen visszautasítja 
a lapok ama tendentiosus hirét, mintha a Vatikánban 
bizottság foglalkoznék annak a kérdésnek tárgyalásával, 
részt vegyenek-e az olasz katholikusok és miképp, az 
olasz politikai választásokban. 

— Egyszerre négy nagy kath. gyűlésről hoznak 
tudósításokat a külföld kath. lapjai. A német katholiku-
sok Trierben nagygyűlést tartanak, a bajor katholikusok 
Regensburgban kath. bajor iskola-egyletük 25 évi jubi-
leumát ünneplik, a svájczi katholikusok Pius-egyleteinek 
szövetsége szintén nagygyűlését tar t ja és Lüttichben a 
belga katholikusok nemzetközi kath. socialis congressust 
rendeztek. 

— Örömtől repdes szivünk keblünkben, midőn a 
kath. egyleti élet és a kath. hivek gyülésezésének a 
pápai jubileum alkalmából hazánk minden vidékén fel-
pezsdülését szemléljük. Az egyesületi életben s a katho-
likus szellemű gyűlések tartásában rejlik a XIX. század 
pastorácziójának egyik sajátságos jellemvonása s a katho-
likusok erejének a világ több országában hatalmasan 
imponáló titka. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Elnöki beszéd, 
melylyel m. és f t . Márkus Gyula pápai praelatus ur az 
országos kath. tanítói segélyalap központi bizottságának 

ülését f . évi aug. 26-én megnyitotta. 

Mélyen tisztelt központi bizottság ! 
Mily hő vágygyal néztem gyülekezésünk elé, 

oly őszinte örömmel üdvözlöm a mélyen tisz-
telt bizottságot, midőn ma immár harmadizben 
készül az országos kath. tanitói segélyalap ál-
dásaiban — bár még mindig korlátolt mérték-
ben — részesiteni azon tagokat, kik állapotuk 
és körülményeik mostohaságánál fogva, segélyre 
leginkább igényt tarthatnak. 

Nem ok nélkül hangsulyóztam a segélynyúj-
tás szerény mértékét. Akár a segélyben része-
sülök számát, akár a segély nagyságát tekint-
jük, messze alant marad az a nagylelkű alapítók 
és pártolók intentiója, a közszükség nagysága 
és a mélyen tisztelt bizottság segitő karjait 
mindenfelé kiterjeszteni vágyó szándékánál. Sok 
igazolt remény fog még meghiusulni, nem egy 
családi gond könnyebbülés nélkül és sok köny 
felszáritatlan maradand, mig e segélyalap minden 
jogosult igényt kielégithet. 

Mert bár vigasztalódjunk azon latin köz-
mondással, „Omne initium durum" ; bár öröm-
mel konstatáljuk, hogy segélyalapunk mindjárt 
keletkezésekor szép lendületet vett, s vagyona 
az 1886. év végén az azt kezelő egri fékáptalan 
kimutatása szerint 61412 frt és 6 krra fölsza-
porodott, mely egyházmegye papsága és tanitói 
kara lelkesen karolta fel intézetünket s tömege-
sen járult jótékony czéljának előmozdításához ! 
s hogy vannak kerületek és tanitói egyletek, 

melyek dicséretes buzgalommal testületileg lép-
tek az alapitók s egyénenkint a pártoló és ren-
des tagok sorába; mégis — noha fájdalmasan 
esik kimondanom — vannak nemcsak kerületek, 
hanem egész egyházmegyék, melyek intézetünk-
nél egyetlen tag által sem képviselvék, s apa-
thiájuk által ezen intézet országos epitethonját 
is kétségessé teszik, vagy csak a nagylelkű ala-
pitók szándékára vezetik vissza — és a se-
gélygyüjtő bizottságok oly sikeres eljárásáról is, 
mely a nagy közönség résztvevő érdekeltsége 
és áldozatkészségéről tanúskodnék, vajmi kevés-
tudomásunk van. 

Nem merül-e fel lelkünkben önkéntelenül 
is a kérdés: mi ennek az oka? Talán nem ér-
tesültek az illetők ezen intézmény keletkezésé-
ről és üdvös voltáról, ugy a püspöki körlevelek, 
valamint az összes sajtó jóakaró nyilatkozataiból!? 
Vagy a szükség, mely a segélyalap létesítését 
oly sürgetőleg követelte, őket megkimélte, s a 
jövő viszontagságai ellen is biztositvák ? A püs-
pöki és kegyúri kanczelláriák másról tanúskod-
nak. S ha ugy lenne is, vájjon nem ösztönzi-e 
őket a felebaráti szeretet és az önfenntartási 
érdekközösség érzete, hogy csekélyke áldozatai-
kat tegyék le a testvériség oltárára? Vagy a 
csekély áldozat is meghaladná tehetségöket ? Ez 
alig hihető. 

Ezek azonban legfeljebb szórványos jelen-
ségek. A baj oka ugy látszik másutt keresendő, 
s mint személyes érintkezés utján is értesültem, 
sokan ugy vélekednek, hogy a segélyalap ugyan 
nagy jótétemény azokra nézve, kik szerencsét-
len körülmények közé ju tnak; ámde a minden-
napi élet gondjai és nélkülözései nem enyhülnek 
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sem ezekre, sem a többiekre nézve, mig csak a 
tanitói fizetés fel nem emeltetik, s a tanitók oly 
fontos, fáradságos és az egész nemzet jólétére 
kiható munkásságuk méltányosabb javadalma-
zásban nem részesülend. Nem akadémiák és 
egyetemek, hanem mi néptanitók neveljük a né-
pet, mi töltjük el az elméket hasznos ismere-
tekkel, a sziveket nemes érzelmekkel, nevelünk 
hithű, erkölcsös embereket s lelkes hazafiakat, 
szóval, mi adjuk a jelen és jövő boldogulás fel-
tételeit. Maga a pogány bölcs (Cicero) elismerte: 
„Quid május rei publicae bonum praestare pos-
suinus, quam si docemos atque erudimus juven-
tutem," mégis mi a jutalmunk? Gondteljes, csak 
nélkülözésekben gazdag, reményben szegény élet ! 
Mert honnan is derengne sorsunk javulásának 
hajnala? Az iskolát fenntartó szegény nép, vagy 
a felekezetnélküli és szintoly állam részéről? 
Mely segélyét különben is olyan áron adná, mely 
emlékeztet a kisértő szavaira : „Mindezeket ne-
ked adom, ha leborulva imádandasz engem." 

Nem vonom kétségbe, hogy ezen kif'akadás-
ban van némi igazság ; hogy korunk nagyon 
lassan halad a tanitói hivatás és munkásság 
méltatásában, mely mégis a nemzet legnagyobb 
hálájára érdemes; sőt többet mondok. Ha a dia-
dalmas német hadseregről az mondatott, hogy 
a tanitók győztek, méltán mondhatom, hogy 
néptanitóink azok, kik magasztos hivatásuk lel-
kiismeretes betöltése által megvalósíthatják a 
nagy magyar jóslatát: Magyarország nem volt, 
de lesz ! 

Mindazáltal épp ezt kellene kétségbe von-
nunk és hazánk és nemzetünk sorsa felett két-
ségbe esnünk, ha nem remélnők, hogy nemze-
tünk kibontakozva a jelen bajaiból, elismeréssel 
és hálával adózik majd azoknak, kik azt nagy-
gyá nevelték. Vajha már e nemzedék lássa de-
rülni hazánk egén egy boldogabb jövő hajnalát! 
Addig is: „In patientia vestra possidebitis ani-
mas vestras." Sőt azon öntudat, hogy magasztos 
hivatásuk nehéz kötelmeit „non propter esuin," 
hanem „propter Jesum" türelmesen viselt nél-
külözések között is hiven teljesítették, nem csak 
jutalmuk, hanem dicsőségük is leend. „Nihil est 
— mondja aranyszájú sz. János — quod ad 
laudem et glóriám adipiscendam cum patientia 
— comparari possit. Nam ea praesertim virtutum 
regina et coronarum apex est." 

Elvégre is, ki fog saját sorsával „ va banque "-ot 
játszani?! Mindent vagy semmit! S mivel a 

„minden" ez idő szerint el nem érthető, az el-
érhetőt is magától elvetni?! íme az „Orsz. kath. 
tanitói Segélyalap" oly intézmény, mely hivatva 
van — egyéb magasztos czélokon kivül — „a 
kath. tanitó reményét s jövőben való bizalmát 
éleszteni, családi gondjainak terhét és számát 
alászállitani és fáradozásaiban megfogyatkozott 
erőit felüdíteni." Bizonyára elég széles alapon 
szervezett intézmén3r, mely alapja növekedésével 
áldásait a legtágabb körre is kiterjesztendi és 
vétkezik, valóban vétkezik, önmaga és a kar-
társi szeretet ellen is az, ki annak gyámolitásá-
tól szükkeblüen visszavonul. 

M. t. bizottság ! Azon reménynyel zárom be 
szavaimat, hogy azokat a tanitó urak közelben 
és távolban nem tekintendik egyebeknek, mint 
a legjobb indulatból származó serkentő szózat-
nak, mely midőn intézetünk felvirágoztatását 
czélozza, a tanitói kar javát előmozdítja. Mit 
egész szívből óhajtva és Isten áldását műkö-
désűnkre lekérve, az ülést megnyitottnak nyil-
vánítom. 

A művészet és az erkölcsiség. 
IPiszter Imrétől. 

(Folytatás), 

17. Fejezetünk tárgyát azon kérdés megoldásával 
végezzük be, habár az „érzékileg kellemes" különbözik 
is a „széptől," van-e mégis s ha igen, micsoda szerepe 
és jelentősége van annak a szépmüvészetekben ? x ) Más 
szóval : szabad-e, vagy épen kell-e a művésznek oda töre-
kednie, hogy müve az érzékekre is kellemesen hasson, 
a szemlélőben érzéki élvezetet is ébreszszen ? 

Kétségtelenül szabad is, kell is. Szabad, mert — mint 
tudjuk, — a mig az érzéki élvezet kellő korlátok kö-
zött marad, a mig az eszköz és nem czél, addig erköl-
csileg éppen nem tiltott dolog. Ha tehát pl. a festő a 
test vidor szinének ábrázolásával2) a szemeknek is tud 
élvezetet okozni, a mennyiben nem csupán és kizáró-
lagosan ezen érzéki élvezet fölébresztésére törekszik, 
hanem azt mint eszközt magasabb czélok elérésére hasz-
nálja. és egy magasabb élvezet fölébredését éppen nem 
veszélyezteti, — a mi a mii tárgyától és egyéb aesthe-
tikai sajátságoknak tapintatos fölhasználásától fog függni, 
— annyiban a mint az aesthetika követelményének tesz 
eleget egyrészt, ugy másrészt az erkölcstannal semminemű 
coliisióba nem jöhet. 

Sőt többet mondunk: az „érzékileg kellemes" aesthe-
tikai sajátság, melynek éppen ezért a műremeken hiá-
nyoznia nem szabad, vagy legalább is veszélyes, ha egé-
szen hiányzik. 

Emlékezzünk vissza arra, a mit a különféle élve-

•) Jungmann. Aesthetik. 196—198. §. 
2) Lessing „carnativ '-nak nevezi. 
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zetek egymásközti viszonyáról mondottunk. A szellemi 
élvezet, de különösen a tiszta szeretetből fakadó élvezet 
keletkezését és fönmaradását leginkább kettő veszélyez-
teti ; t. i. a tulerös, érzéki vagy vegetativ élvezet ; és 
valamely ellentétes irányú, szintén érzéki vagy vegetativ 
élvezet. Az első tekintetéből — imént is mondottuk, — 
nem volna helyes, ha a művész, kivált kellő tapinta-
tosság hiányában, — legfőbb igyekezetét éppen az ér-
zéki élvezet fölidézésére f'orditaná. A másodikat illetőleg 
óvakodnia kell mind attól, a mi az érzékeket kellemet-
lenül érintené ; bármely érzéki működésből eredő nem 
tetszés az önzö szeretetet egyenesen a tiszta szeretet, — s 
igy az abból eredhető élvezet ellen s annak elfojtására 
ösztönözné. Ezért félő, hogy az a mi érzékeinkre kelle-
metlenül hat, a magasabb élvezet keletkezését vagy 
megakadályozza, vagy megnehezíti, vagy, ha már meg-
van, — bénitólag befolyásolja. Rikitó szinezés a fest-
ményen, fülsértő hang az énekben vagy a zenében, re-
csegő hangon tartott előadás a szónoki műben, oly aesthe-
tikai hibák, miknek ellensúlyozására sokszor az ösz-
szes egyéb aesthetikai sajátságok legügyesebb fölhaszná-
lása is alig elegendő. 

Ily módon tehát az érzékileg kellemesnek az a 
szerepe és jelentősége van a művészetben, hogy a lel-
ket az érzéki élvezet fölkeltése által a magasabb szel-
lemi élvezetre előkészítse, disponálja, és ezt ha fölébredt, 
— vele teljes harmóniában maradva, — támogassa, erő-
sítse, nagyobb intensivitás elérésére segítse. Ez bizonyosan 
be fog következni, a mig az érzéki élvezet a kellő kor-
látok között marad ; és igy azt találjuk, hogy éppen 
azon körülmény fogja valamely műremek aesthetikai 
becsét emelni, a mely körülmény biztositék arra, hogy 
azon semmi a moralitással ellenkező dolog föl nem 
lelhető. 

18. Természetesen nem hozhatja a művészet vala-
mennyi érzékünket terinészetöknek megfelelő működésbe, 
s ily módon érzéki élvezetet nem okozhat, — egyszerűen 
azért, mert arra nem képes. Vagy hogyan képzeljünk 
olyan műremeket, 1) mely a látás és halláson kivül, a 
tapintást, izlést és szaglást is kellemesen foglalkoztassa ? 
A leghívebben festett virág-csokor édes illatot nem fog 
lehelni, a „csend-élet" legtökéletesebb ananásza sem 
fogja, — (hacsak a képzelet kihatása folytán nem) — 
az ínyeket kellemesen csiklandozni. A szépmüvészetek 
tehát csak két érzéket foglalkoztatnak, a látást és hal-
lást ; s ezért történt, hogy ezen két érzéket „aesthetikai 
érzékeknek" is nevezik. — Különben is a többi három 
érzék nagyon csekély érintkezésben lehet a széppel ; 
legalább a nyelv erre enged következtetni, midőn az 
ízlés, szaglás, tapintás által észrevett dolgokat nem igen 
szokta szépnek nevezni („szép íz,'' „szép illat," „szép 
érzés" helyett jó, vagy „kellemes izről," „kellemes illat-
ról," „kellemes érzésről" szoktunk beszélni.); mig el-
lenben a látott és hallott dolgok a nyelvszokás szerint 
„szépek." 

Könnyű ennek a magyarázata. A három alsóbb ér-
zék inkább a testnek, a két felsőbb inkább a szellemnek 

1) Ér t jük a szép-művészetek által lé trehozott műremeket . 

áll szolgálatában. S innét van az, mint láttuk, hogy 
miért szokott az előbbi három érzéket kisérő élvezet a 
vegetativ élvezettel néha annyira összevegyülni, hogy 
alig lehet azokat egymástól megkülönböztetni ; a látást 
és hallást követő élvezet pedig „aesthetikai;" még nem a 
szépség-élvezete ugyan, hanem arra már előkészítő. — 
Egyébként is az emiitett három alsóbbrendű érzék által 
szerzett észrevevés oly homályos, határozatlan, hogy ab-
ból az értelemnek tiszta, világos fogalmak megalkotására 
igen nehéz az átmenet. Ha tehát a szépség nem valami 
érzéki tulajdonság, hanem az értelem által ju t a lélekbe, 
érthető, hogy miért van az alsóbb rendű érzékeknek a 
szépségre és a szépmüvészetekre nézve annyira csekélyr 

ha nem épen semmi jelentőségök. 
S ebben a látszólagos hiányban tulajdonképen igen 

nagy előny rejlik. Tudjuk ugyanis azt, hogy a szellemi 
élvezet mindig veszélyeztetve van, ha a lélekben heves, 
éles, intensiv akár érzéki, akár vegetativ élvezet támad. 
Már pedig ezen három alsóbbrendű érzéket kisérő ér-
zéki élvezet, méginkább az evvel egyesülő vegetativ él-
vezet a tapasztalás szerint mindig nagyon vehemens szo-
kott lenni ; a m^ly vehementiát egyébként a czél, a 
melyre az isteni bölcseség azt rendelte, egészen indo-
kolja. J) Éppen azért a szépmüvészetek által nyújtandó 
szellemi (váljon értelmi avagy a tiszta szeretet élvezete-e r 

még nem tudjuk) — élvezetnek mind fölébredésére, mind 
fönmaradására és fokozódására kívánatosabb, hogy ezen 
annyira vehemens érzéki és vegetativ élvezet inkább tel-
jesen hiányozzék, mintsem hogy a szépmüvészetek czélját 
veszélylyel fenyegesse. 

Miután tudjuk, hogy mi nem a szépség, —- és 
miután az érzékileg kellemesnek viszonyát a széphez, 
és jelentőségét a szépmüvészetekben megismertük, át-
mehetünk a fontosabb, a második kérdésre, váljon mi a& 
a szépség? — és melyik az az élvezet, mely kalleolo-
gicus, vagyis a szép által fölidézett élvezet : az értelmi 
vagy pedig a tiszta szeretetből fakadó élvezet-e ? — mert 
a mondottak után kétségtelen, hogy a választásnak ezen 
kettő közül valamelyikre kell esnie, ki lévén már a ve-
getativ és az érzéki élvezet zárva. 

(Folyta t juk. ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 10. Szentséges atyánk levele 

Rampolla Márián bibornok-államtitkárhoz. V. — Ha az 
Isten mindent vezérlő és elintéző gondviselésében igy 
rendezte a dolgokat, hogy az apostoli szentszék saját 
önállósága, függetlensége és szabadsága érdekében külön 
államterülettel és ezen teljes souverainitással birjon, ak-
kor — mint Isten minden intézkedéseiben — világos^ 
hogy az csak magasabb érdekek miatt, a közjó érdeké-
ben történt. S szentséges atyánk el nem zárkózhatik ama 
nagy és megbecsülhetetlen áldozatok és érdemek szem-
lélése elől, melyeket az összes emberiség, de különösen 
Olaszország körül magának szerzett az apostoli szentszék." 

') Ez a czél az egyed és a f a j tenyészése, fönnmaradása,, 
fejlődése. 

20* 
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A ker. polgárosodás terjesztése és fentartása, a zsarnok-
ság megfékezése és visszaszorítása, a tudományok és 
művészetek ápolása és terjesztése, a keresztény nyugat 
védelme a mohamedanismus ellen és végleges felszabadí-
tása, ezen és ezekhez hasonló érdemek felsorolása nem 
a dicsekvőnek önmagasztalása, hanem a védekezőnek 
fegyvere. Tudja meg — és ha tudja, hallja meg újra s 
újra — az a vén bűnös Európa, hogy az apostoli szent-
szék világi souverainitása amint a leglegitimebb jogczi-
meken nyugszik, ugy a legáldásosabb eredményeknek 
volt alapja, melyeket pártszellem és felekezeti korlátolt-
ság elferdíthetnek, de el nem tagadhatnak soha. 

A pápai szentszék világi souverainitása szentséges 
atyánk igen bölcs indokolása szerint egyrészt a leglegi-
timebb és megtámadhatatlan szerzési és birtoklási ala-
pon, másrészt a századok folyamán át a legnagyobb 
jótétemények között zavartalanul folytattatott birtokláson 
nyugszik. Es ezért szentséges atyánk a leghelyesebben 
igy fejezheti be levezetéseit: 

„Olyan intézménynek, mely ilyen legitim módon 
keletkezett magától, amelynek tizenkét századon át tartó 
békés és meg nem támadott birtoklása van, a mely hatal-
masan közreműködött a hit és polgáriasod ás terjesztésé-
ben, amely annyi jogot nyert a népek elismerésére, min-
den másnál több joga van arra, hogy tiszteljék és fön-
tartsák és nem mondható, hogy a Gondviselés terve azért, 
mert az erőszakoskodások és igazságtalanságok sorozatá-
nak sikerült ezt elnyomni, megváltozott volna." 

Szentséges atyánk ezen méltsóságteljes alapos ér-
velés után áttér különösen Rómára és ennek az apos-
toli szentszékhez volt viszonyára, helyesen megjegyezvén: 
„Ami a pápák világi uralmáról áll, az különös módon 
és sokkal erősebb okból Rómára vonatkozik." S valóban : 
ha általában igaz, hogy az apostoli szentszéknek szabad-
nak és függetlennek kell lenni, hogy valódi és nem kép-
zelt, tartós és nem ingadozó souverainitással kell bírni, 
akkor ez leginkább és legjobban áll arra a helyre, „hol 
a pápa rendszerint tartózkodik, kormányoz, tanit, ren-
delkezik." 

Csak az a meggyőződés, hogy a pápa teljesen sza-
bad, hogy elhatározásaira idegen hatalom döntő befo-
lyást nem gyakorolhat, csak ez képes a hívekben ama 
teljes bizalmat, engedelmességet, hitet és hódolatot ápolni 
és fentartani, amelyekkel a pápaságnak lelkiismeretben 
tartozik az egyház minden hive. Ebből kifolyólag az is 
bizonyos, hogy csak a dolgok állandóságában való bi-
zalom képes ugy a szentszék tekintélyét megszilárdítani, 
mint pedig a híveket kötelességeik teljesítésére biztatni. 
„Itt kiválólag szükséges — mondja szentséges atyánk, 
hogy a pápa olyan függetlenségben legyen, amelyben 
senki által legkevésbé sem akadályozható legyen sza-
badsága, hanem ellenkezőleg mindenki előtt bizonyos 
legyen az, hogy ily eset fön nem foroghat és mindez 
nem mint átmeneti és bármely esemény által megvál-
toztatható állapot, hanem, amint természete megkívánja 
— állandó legyen és folytonos. I t t inkább, mint másutt 
kell hogy lehetséges és minden akadálytól való félelem 
nélkül legyen a katholikus élet teljes kifejtése, a szer-
tartások ünnepélyessége, az egyház törvényeinek tisz-

telete és nyilvános követése és minden kath. intézmény-
nek nyugodt és törvényes létezése." 

Szentséges atyánk ezen szavai csak természetes 
folyománya az előbb előadott és megokolt állításoknak. 
(Folyt.) ? 

Budapest, szept. hó elején. A papság számának 
csökkenése Olaszországban és az aktiv katona-kötdezettség 
általában Európában. — 

A Milánóban megjelenő „L'Osservatore Cattolico" 
közelebb statisztikai kimutatást közölt az áldozár-szen-
telésekről Olaszországban, melyet az imént elhunyt olasz 
miniszterelnök, Depretis lapja, a „Diritto" közölt volt 
hivatalos adatok alapján. E szerint az olasz félszigeten 
1881-től 1885-ig terjedő időközben 4,957-en szenteltet-
tek föl áldozárokká, mialatt ugyanez idő alatt meghalt 
10,705 pap s így a különbözet 5,748. A „Diritto" e 
csökkenésnek örvend „mint a czivilizáczió haladásának.u 

A fönemlitett milánói kath. lap azonban igen talá-
lón viszonozza, hogy kár a kormánynak s lapjainak ör-
vendeniök e tény fölött, sőt örömük sérti az olasz nem-
zetet, tekintettel arra, hogy amig a lelkészek száma 
egyre fogy, addig a büntettek s vétségek száma nőttön 
nő ! Mily előhaladás és milyen polgárosultság legyen e 
két körülményben, melyeknek okozati összefüggését ta-
gadni nem lehet, azt magyarázza meg az egyházat s 
pápát megrablott olasz liberális kormány, amely nemzete 
s a történelem részrehajlatlan ítélőszéke előtt soha sem 
fog számot adhatni az erkölcsi s szellemi romlottságról, 
melyet a jogtiprás maga után vont. 

Tagadhatatlan azonban, hogy a papi pálya többé 
nem oly kedvelt a szülők s i f jak előtt, mint volt annak 
előtte. Ennek okát keresvén a rL'Osservatore Cattolico" 
igy ír : 

„A szabadkőmives liberalizmus le akarja rontani a 
vallást és e czélja elérésére azon dolgozik, hogy lerontsa 
a papságot. E fáradozásában minden eszközt alkalmaz : 
erőszakot, megvetést, önkényt és a törvényességet is, a 
látszólagos legalitást, törvényeket, melyeket maga alkot 
a parlament utján, mely őt u ra l j a ; a szabadkőmivesség 
gvanut s gyűlöletet szít a papok ellen, nyíltan és titok-
ban gyalázza őket, ráfogásaival a legjobbak tekintélyét 
is aláásni törekedvén. Ennek következménye az, hogy 
a gyöngék félnek és távol maradnak az annyira rágal-
mazott pályától. Számos nemes család, még olyanok is, 
amelyek a papságnak vagy papi pályát választott csa-
ládtagoknak köszönhetik mindenüket, félnek attól, hogy 
gyermekeik a szent hivatást válaszszák s inkább vissza-
tar t ják őket tőle. Bizonyos gyönge lelkek rémledeznek 
attól, hogy maguk vagy övéik Isten szolgálatára szen-
teljék magukat, mikor a szabadkőmivesség üvölt a reve-
renda és szerzetes öltöny ellen. Azt hiszszük, és az ész 
meg a tapasztalás ezt megerősítik, hogy egy másik oka 
a papság számbeli csökkenésének a semi-liberalis esz-
mékben keresendő, melyeket itt-ott a katholikusok köré-
ben találhatni. Hogy valaki pap legyen, ahhoz jellem s 
kitartás kell ; a liberális katholiczizmus pedig megrontja 
a jellemet és csak tetszelgőket meg gyöngéket nevel." 

A turini „L'Unitá Cattolica" szintén a papság szá-
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mának csökkenésével s ennek okaival foglalkozik ; ez 
utóbbiak közt az egyháziak immunitásának eltörlését 
tar t ja egyik leglényegesebbnek. A tényleges katonai szol-
gálat — úgymond az idézett lap — halálos csapás volt 
a papi pályára (un colpo di morte per il sacerdozio). 

Ezt tények igazolják. Ahol ugyanis a papság a ki-
szabott több-kevesebb évi fegyveres szolgálatot teljesíteni 
köteles, mint például Olaszországban, ott a papnevelés 
számtalan akadályokba ütközik egyházi részről, az itjak 
pedig, kik a papi pályára készülnek, nem kevesebb ne-
hézségekkel kénytelenek megküzdeni, annyira, hogy hi-
vatásuk veszélyeztetve van. E két kürülmény magában 
véve is elegendő — eltekintve a többiektől — hogy 
az ifjak fölvételénél nagy óvatosságra intse az egyházi 
hatóságokat, különösen tekintve ama körülményt, hogy 
ez országokban rend szerint a gyermekszeminariumokban 
kezdődik az előkészület a papi pályára, ugy hogy a 
papnevelés tiz-tizenkét évet s töméntelen költséget vesz 
igénybe. Másfelől a szülők is nem kevésbé félnek attól, 
hogy növendékpap fiaik, miután kaszárnyákba s tényle-
ges fegyverforgatás alá kerülnek, a papi pályára teljesen 
alkalmatlanokká válhatnak, mint a tapasztalás számos 
esetben bebizonyította. 

De épp ez eredményt vették czélba azok, kik a 
papok hadmentességét különböző hangzatos ürügyekkel 
megtámadják. Ezek közt főszerepet játszik az általános 
hadkötelezettség és az egyenlőség a polgári kötelmek 
teljesítésében. Mintha a polgári kötelmek egyenlők vol-
nának és mintha hazáját kevésbé szolgálná az aki a 
terhes lelkipásztori pályán működik s egész életét em-
bertársai üdvének szenteli, mint aki egy-két-három éven 
át a puskát viseli ! Különben ismeretes, hogy az általá-
nos hadkötelezettség tulajdonképen csak a papiroson van 
meg, a gyakorlatban annak szerzői épp oly sok kibúvót 
engedtek maguknak s hozzájuk valóknak, mint amennyire 
az kivihetetlen az ember fizikai testalkata miatt is. 

A szabakőmivesség — mert ez hozta ez eszmét 
forgalomba és ugyanő csinált annak propagandát ugyan-
akkor, amidőn másfelől a militarizmus ellen dühöng, 
ahol a hadsereget s aunak vezényletét nem sikerült be-
folyásának alávetni — legújabban Belgiumban akarta 
behozni az általános hadkötelezettséget, melyet azonban 
a kath. többségű képviselőház mellőzött. 

I t t is, mint mindenütt, az a jelszó, hogy a hazát 
védeni miudenkire nézve kötelesség. 

A belga kath. lapok igen találó megjegyzéseket 
fűznek ehhez. 

A „Courrier de Bruxelles" például igy nyilatkozik; 
„Tudják meg liberálisaink s a külföld is, hogy Belgium 
el van tökélve bátran megvédelmezni függetlenségét, 
mihelyt annak szüksége beállana, de sajnálatos volna 
azt hinni, hogy az biztosítva volna a militarizmus, az 
állig érő felfegyverkezés által, mely oly iszonyú dúlást 
visz véghez a nagyhatalmak közt. Az európai szerző-
dések, melyek nemzeti létünket biztosítják, még fennál-
lanak ; Európának ma inkább, mint valaha oka van az 
egyensúly fentartására. A liberalizmus el van Ítélve az 
által, hogy az általános hadkötelezettség és- minden er-
kölcsi s legális kötelezettséget nélkülöző politikája által 

a katonai tultengést szülte, a nemzeteket egymás iránt 
félelemben tar t ja és az iszonyú hadügyi rendes költeke-
zésekkel vagyoni jóllétüket aláássa, az erkölcsöket meg? 
ront ja és a későbbi nemzedékekre az testi s vele a szel-
lemi eltörpülés veszélyét hozza." 

Érdekes az „Echo de Namur" fejtegetése is : „Váj-
jon a hazafiság csak abban állana, hogy tele tömjük a 
katonai laktanyákat és minél nagyobb készletben tartsuk 
a gyilkos szereket s eszközöket? Vájjon kevésbé szeret-
jük-e a hazát, ha más eszközökkel védjük meg azt? 
Atyáinknak a XIV. században (hivatkozás a flamándok 
győzelmére a francziák fölött Eperonnál, melynek ötszá-
zados emlékét most ünnepelték Bruge-ben) csak a kül-
föld elnyomatása ellen kellett magukat védelmezniök. 
Vájjon ma ' i s igy állunk-e ? Nincsenek-e hazánk keblén 
ellenségek, kik veszedelmesebbek a belgák függetlensé-
gére, boldogulására, békéjére a szoczialista s forradalmi 
eszmék, a társadalmi, erkölcsi s vallási rendet felforga-
tással fenyegető elvek tevékeny s lázas propagandája ? 
Vájjon katonákkal egyesegyedül megvédelmezhetjük-e 
hazánkat eme az idegen beözönlőknél félelmetesebb el-
lenségekkel szemben. Ki nem látná be, hogy az általános 
hadkötelezettség nagy mérvben ritkítani fogja a papság 
sorait, ami a társadalmi rend fölforgatását megkönnyítené. 
A vallásos meggyőződés ápolása nélkül, amelynek a pap-
ság szenteli magát, a fölforgatás magát a katonai fegyel-
met, sőt a hadsereget is fölbontja." 

A „Gazette de Liège" elmélkedéséből följegyezzük 
azt, hogy „ki fogja megáldani a holtakat, hatályosan 
fentartani az élőket, ha a pap feszület helyett puskát 
visel ?" Megjegyzendő, hogy Lipót, belga király az álta-
lános hadkötelezettség hive. 

íme — ugy véljük — néhány uj szempont, leg-
alább uj színezésben az általános hadkötelezettségről s 
nevezetesen a papok tényleges fegyvereszolgálatáról, 
mely utóbbinak eredményei károsaknak bizonyultak a 
társadalmi s állami rendre, avagy talán a fönemlitett 
szomorú tapasztalatok Olaszországban fölérnek-e azzal, 
hogy néhány száz papnak nevelt ifjú a káplár keze alá 
kerül ? ! Fr. Laicus. 

Rozsnyó. A püspök köszönetet mond a papságnak 
az örömnyilatkozatokért. — 

Nro. 1340/1887. 
Krisztusban szeretett Testvérek ! 

Dicsőségesen uralkodó szentséges atyánknak, XIII. 
Leo pápának rendkívüli kegyességéből váratlanul ért 
legmagasabb kitüntetésemért, — a melyről szóló hiva-
talos okirat csak ma jutot t kezemhez, a rozsnyói egy-
házmegye összes nagytiszteletü papsága részéről, majd 
egyesek, majd testületek részéről, majd személyesen, majd 
írásban annyi részvét- és örömnyilatkozatokkal lettem 
elárasztva, hogy csaknem lehetetlenséggé vált, hogy 
mindenkinek egyenkint a köteles hála adóját lorójjam. 

Fogadják tehát szeretett Testvérek ezzel mindnyá-
jan legőszintébb köszönetemet azon osztatlan részvétü-
kért és örömnyilatkozatokért, melyeket az emiitett rend-
kívüli kitüntetésért hozzám juttatni szíveskedtek. 

Habár a szokásos külsőségekre igen keveset szok-
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tarn adni, mégis lehetetlen volt, hogy szentséges atyánk-
nak legmagasabb kitüntetése engem kellemesen ne érint-
sen és nekem rendkivüli örömöt ne szerezzen. Mert szent-
séges atyánknak ezen legkegyelmesebb figyelmében azt 
vélem rejleni, hogy a főpásztorok főpásztora legmaga-
sabb megelégedésének óhajtot t kifejezést adni, a rozs-
nyói egyházmegyében 16 év óta viselt püspöki kormány-
zásomért. 

Es ez a jutalmak legnagyobbika és a legilletékesebb 
helyről származó, melyet bármikor is reményleni alig 
bátorkodtam volna, minthogy mellettem, Isten egyházá-
nak igénytelen szolgája mellett, legfölebb az elvállalt 
kötelesség pontos teljesítése — a mennyiben ezt korlátolt 
tehetségeim engedik — szólhat. 

Fokozza ezen örömömet azon általános 'részvét és 
örömnyilatkozatok, melyeket a szeretett Testvérek előt-
tem kifejezni szíveskedtek. Fogadják ezen irányomban 
ez alkalommal tanusitott nagybecsű, szives jó hajlamai-
kért ismételten mindnyájan legőszintébb köszönetemet. 

Részemről viszont mindnyájokat legjobb hajlamaim-
ról biztositom. Minden törekvésem ekkoráig is oda irá-
nyult, hogy az egyházmegye szellemi és anyagi helyzetén, 
tőlem kitelhetőleg, lendítsek. Ezentúl is csak az lesz él-
tem hátralevő néhány napjainak főfeladata, hogy az 
általam szeretettel kormányzott egyházmegyét minél tűr-
hetőbb álllapotban származtassam felváltandó utódomra. 
Adja az irgalmas, jó Isten, hogy hő vágyam és törek-
véseimet a legfényesebb siker koronázza, — a miért 
Hozzá legmélyebb alázattal esedezni soha meg nem szü-
nendek. Isten velünk ! 

Kelt Somodiban, aug. hó 7-én, 1887. 
György, püspök. 

Nro. 1345/1887. TJt ad millionem libellarum Summo 
Patr i titulo stipendii pro iubilari papali missa offeren-
darum pro tenuitate virium nostrarum euncurrendo, par-
tem aliquam benedictionum coeli, quas Beatissimus Pater 
pro universo Christi grege die illa gloriosa a Pat re 
misericordiarum et consolationis efflagitaturus est, — no-
bis quoque obventuram esse, confidere possimus, — 
mense lapso, meo, Yen. Capituli et Cleri dioecesani no-
mine 300 libellas ad pedes Suae Sanctitatis Apostolicae 
promovi. 

Proximis ab hinc diebus per Secretarium Status 
pontificii edoctus sum : Suam Sanctitatem hanc oblatio-
nem animi gratissimi sensibus excepisse, Apostolicam-
que benedictionem singulis oblatoribus, — inter quos 
intentiones gratis absolventes quoque connumerandi sunt, 
— Clero universo, fidelique populo amantissime impertiri 
dignatam esse. — Benignitas haec Ssmi Patris abs du-
bio blanda dulcedine sensus nostros afficit, — benedictio 
quippe Patris firmát domos filiorum. Addat igitur et 
stimulos : ut infucata erga Summum Patrem Charitas 
nostra, in operibus conspicua, nullo unquam tempore, 
neque in nostris, neque in fidelium cordibus refrigescat. 
— Qui enim in benedictionibus seminat, de benedictioni-
bus et metet. 

Somodi, 10. Augusti 1887. 
Georgius, Eppus. 

Ungvár, szept. 1. Csodálatos az isteni Gondviselésnek 
működése! — Midőn a mai hithideg korban az iskolákat 
elközösitik, s az interconfessionális állam saját iskoláiban 
a vallásos nevelést fölöslegesnek tartva vallástalan tani-
tókra bizza az if júság nevelését : az isteni Gondviselés 
gondoskodik a baj gyógyszeréről, támaszt nemeslelkü 
férfiakat, kik saját erejükből intézeteket emelnek, iskolá-
kat alapítanak, s azokban a valláserkölcsi nevelést örök 
időkre szóló alapítványokkal biztosítják. S lélekemelő 
látvány, midőn ezt nem csak gazdag főurak, püspökök 
és érsekek teszik, hanem szerényebb javadalommal bíró 
lelkészek is. Ily nemeslelkü férfiút bir Ungmegye Bugyis 
András prépost, főesperes, ungvári plébánosban, ki meg-
takarított filléreiből több mint 60 ezer forintnyi áldozattal 
Ungmegyének már két kath. tanintézetet adott. 1882-ben 
alapította Ungváron a,Máriaházat,* kisdedóvodát és kath. 
leányiskolát ; ez évben szülőföldjén Pálóczon emelt egy 
hasonló diszes intézetet, a „Megváltóházat" hol a Paulai 
Vinczéről nevezett irgalmas nővérek szeretetteljes, önfel-
áldozó vezetése alatt korán beoltatik a fogékony gyer-
meki keblekbe az Isten és a haza iránti szeretet. 

Nagy áldozat, s még több nehézségbe került ez 
utóbbi helyen az intézet létesítése, mert a község ura-
dalmi birtokosa, a nem régen elhunyt, szabadkőmüvesi 
eszmékkel kaczérkodó Hadik-Barkóczy Ilona grófné hal-
lani sem akart az irgalmas nővérekről, s megtagadott 
nem csak minden segélyt, de még a helyet is, melyen 
az intézet építtessék. így történt, hogy püspöki enge-
délylyel a plébánia kertjéből lett kiszakítva egy rész, 
s Ungvárról szállított anyagból lett fölépítve az intézet, 
mely ma Pálócznak legdíszesebb épülete. Erős, tömör 
falai századokra szólnak, tágas termei, mintaszerű be-
rendezése a haladó kor fokozottabb igényeivel kiállják 
a versenyt. Kettős bejárata az intézetet két részre osztja, 
egyik az iskolákba vezet, másik a nővérek lakosztá-
lyába. Az első bejárat fölött egy vörös márványtáblát 
látunk, mely megmagyarázza az intézet eredetét: „Bugyis 
András és Szabó Erzsébet kedves szülei emlékének és szü-
lőföldje kath. leány-gyermekei nevelésének emelte és 
alapitványozta Bugyis András okrai prépost, főesperes, 
plébános, 1887." Az iskolák és a nővérek lakosztálya kö-
zött van a kis házi kápolna az oltár fölött a „ Megváltó * 
képével, mely azon jelenetet ábrázolja, midőn az isteni 
Üdvözítő megáldja az anyák kis gyermekeit, s e szava-
kat mondja y „Hagyjátok hozzám jönni a kisdedeket, 
mert ilyeneké a mennyek országa. 

Az uj intézet megáldása aug. hó 11-én történt. 
Daczára a borongó időnek nagy számmal sereglett össze 
a vidék papsága és népe, s a 9 órai nagy mise után az 
alapító prépost ur ő nagyságával élén teljes egyházi disz 
és papi segédlet mellett a templomból körmenetileg az 
u j iskolához vonult. A beszentelés után Rusznák István 
és Benkő József plébánosok tartottak magyar és tót 
nyelven beszédet a népnek, majd az alapító intézett né-
hány szót az irgalmas nővérek jelenlevő szatmári tar-
tományi főnöknőjéhez, átadva az intézet kulcsait, s fel-
hívja, hogy a vezetése alatt álló nővérek által szülőföldje 
gyermekeit Isten és a haza iránti szeretetre oktassa, ne-
velje. — Az ünnepélyen ott láttuk a megye részéről 
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Kende Péter ungmegyei alispánt, Tabódy Jenő megyei 
főjegyzőt, Talapkovics Emil kir. tanfelügyelő uraka t és 
számos tanügybará to t Ungvárról és a vidékről. — Az 
ünnepélyt a plébánián barátságos ebéd fejezte be, hol 
számos felköszöntő mondatot t a nagylelkű alapitóra, ki-
ről valóban e lmondha t juk : 

„Erexit sibi monumentum aere perennius." 
Dr.—r. — 

Közép-Zemplén, 1887. augusztus hó. A munkácsi egy-
házmegyéből. — 

Nagyságos szerkesztő ur ! 
Szivem benső sugallatát követve, örömtel t szivvel 

ragadom meg az alkalmat, hogy becses lapjában, egyház-
megyénket érdeklő ügyeinkről — kegyes engedelmével 
— néhány sort Írhassak. 

„Mit ad a jobb, ne tudja a bal ," e jellemző sza-
vakkal és hálás fiúi szivvel bátorkodom legelsőbben em-
lítést tenni kegyes püspök atyánkról Pásztélyi Kovács 
János ur ő méltóságáról. Az özvegyek és árvák valódi 
a tyja ő. Mennyi kesergő özvegy és árvának könnyeit 
szárította fel határ ta lan szivjósága és atyai kegyességével. 
Köztudomásu dolog, hogy gör. szert. ka th . papja ink nős 
és családosak levén, ha egy fáradságos és küzdelmes élet után 
kidől a családfő, a há t rahagyot t család a legnagyobb 
nélkülözéseknek van kitéve. — A legkegyesebb atya, 
határ ta lan szivjóságu püspökünk, 12 évi kormányzása 
alatt gondoskodott arról, hogy az özvegyek és árvák na-
gyobb segélyben részesüljenek. A fiu árvák és leányok-
nak külön-külön konviktusuk van, a hová más vallású és 
jobb módú szülők is szívesen adják gondozásba gyerme-
keiket. A leányárva-intézet ngos és f t . Gebé Viktor apá t -
kanonok igazgatása alatt , oly példás rend és felügyelet-
tel bir, hogy méltán vetekedhetik bármely hasonirányu 
intézettel. 

Püspök atyánk szivjóságát számtalan jótéteményei 
magasztal ják. Szabadjon csak egy-ket tőt említenem. Arány-
lag csekély jövedelme egy részét az ügyefogyot tak, ár-
vák, szegények és özvegyeknek osztja fel. 

Minden szombat délután a város szegényeit laká-
sába gyűj t i és sajátkezüleg osztja ki közöttük adomá-
nyait. — Tűzifá jának egy részét, saját fogatain a pap-
özvegyek és árvák lakásába szállí t tatja, hogy a dermesztő 
hidegtől megóvja őket. 

Megtudta a kegyes életű püspök, hogy egy szegény-
sorsú lelki fia elhalálozván, 4 árvát hagyot t há t ra min-
den támasz nélkül. Miként egykoron sz. Miklós püspök, 
hogy a legnagyobb nyomortól megmentse a szűkölkö-
dőket, ugy jóságos püspökünk is a 4 árvának teljes el-
látása és megélhetéséről azonnal gondoskodott . Midőn 
pedig könybe lábbadt szemekkel hálát akar t mondani e 
kegyességeért a négy árvának egyik szegénysorsu firo-
kona, — a jó püspök e szavakkal szakította félbe : „ked-
ves fiam, hálára és főnyereményre soh'se számítson az 
ember." 

Egyházmegyénk papsága, ő méltósága kegyes fel-
szólítása és kezdeményezése folytán, serényen igyekszik, 
hogy ő szentsége 50 évi áldozári jubileumán a felaján-
landó mise-stipendiumban szintén részes legyen adomá-

nyával. A gyűj tés mindenfelé kezdetét vette még a 
tavaszi papi gyűlések alkalmával. 

Az internatussal egybekötöt t tanító és kántor-képző 
u j épületünk, mely püspök atyánk kezdeményezése foly-
tán létesült és 50 ezer o. é. f r tba került, immár rendel-
tetésének átadatot t , és büszkén hirdetni fogja majdan az 
utódoknak, a jóságos és gondos atya határtalan fárad-
ságát és gondosságát. 

íme, egy két vonás csak, azon apostoli működés-
ről, melyek jellemzik a fáradságot nem ismerő egyházfő 
külső tényeit. De mit mondjak ama buzgóságáról , melylyel 
a gondjaira bizott egyházmegyét kormányozza. 

Aj ta ja nyitva bármely rangú és rendű ügyes-bajos 
ember előtt. A reggeli 5 óra Íróasztalánál találja és csak a 
késő est ad pihenést munkálkodásának. Terjedelmes egy-
házmegyénkből , nincs nap, hogy látogatója , illetve kérő 
papja vagy tani tója ne legyen. Van nap, hogy 20—30 
ember panaszát, kérelmét kell meghallgatnia, és bámu-
latos ama béketűrés és szelídség, melylyel a kérelmezők 
és panaszosokkal elbánik. Tanu ja voltam a mult évi aug. 
hó egyik napján, — én lehettem d. előtti 12 órakor a 
30-ik ember ki a szelid főpap elé járul t . Az előttem 
jövők mind vidám arczczal távoztak és mondhatom, ma-
gam sem panaszkodhat tam, hogy nem a legkegyesebben 
lettem fogadva. Mindenikhez van vigasztaló, biztató szava, 
mint a leg jobb atyának panaszos gyermekeihez lenni 
szokott . 

Nincs is az egyházmegyében ember, ki neheztelve 
említené a püspök nevét, bizonyára ily számtalan és 
ehhez hasonló nemes szivjósága és kiváló tet tei méltány-
lásául ő szentsége ez év folytán udvari főpappá, római 
gróf és t rónál lójává nevezte ki. 

Soraimat azon őszinte és szívből szóló kívánsággal 
zárom be, hogy a „mi Isten-szerető püspökünket" , a 
Gondviselés teljes erőben és egészségben, papjai és ter-
jedelmes egyházmegyéje örömére sokáig éltesse. 

Maradván nagyságos szerkesztő uranak 
alázatos szolgája. 

H. Á.—n. 

IRODALOM. 
== Megjelent „A tanuló" keresztény katholikus ifjak 

számára. I r ta Irsik FerenCZ szatmári kanonok, 1887. 
Nyomato t t Szatmár t t a „Szabadsajtó" könyvnyomdában. 

Sokan te t tek már azzal kísérletet, köztük koszorús 
köl tőnk, Vörösmar ty Mihály maga is : hogyan lehetne a 
magyar írásban oly sürün előforduló cz, cs, gy, ly, ny, 
sz, ty, zs összetett mássalhangzóink alakjai t egyszerűsí-
teni, vagyis azokat egy-egy betüalakkal fölcserélni és 
ekép az összetett mássalhangzóknak írásban és nyomta-
tásban egyaránt nagy helyet elfoglaló s az olvasást nem 
kis mértékben megnehezítő alakjai t fölöslegesekké tenni, 
a magyar írásmódból kiküszöbölni, ezzel té r t nyerni s 
az olvasást is megkönnyebbíteni . Evekkel ezelőtt többed 
magammal én is előállottam a „M.-Nyelvőr"-ben s u tóbb 
a „M -Állam"-ban egy e tá rgyra vonatkozó ilyetén ter-
vezettel. Ez t figyelmére méltat ta hazánknak egyik tudós 
főpapja, Kempis T. könyvecskéjének kitűnő legújabb 
magyari tója . E helyeslő figyelem bátor í to t t fel engem 
egy igénytelen müvecskének a tervem Szerint készült 
egyszerűsített betűkkel való megírása- és kiadására. 
Hogy pedig másként is némi hasznos dolgot végezzek 
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s ugyanegy eszközzel több czélt érjek el, oly könyvecs-
két óhajtottam a tanuló ifjúság kezébe szolgáltatni, mely 
mind a tanulásban, mind az erények gyakorlásában, 
— e két és letökéletesebb czélja elérésében, — neki 
segítségére legyen; bevonva számításomba még azon 
mellékczélomat is, hogy ez uton, a tanuló ifjúság fo-
gékony elméjén s lelkületén át biztosabban s gyor-
sabban fog meghonosulhatni az összetett mássalhang-
zók egyszerűsítésére vonatkozó szerény kísérletem ; 
mely fentebbi czim alatt kisebb nyolczadrétben hasz 
tömött íven következő tartalommal hagyta el a sa j tó t : 
A tanulóhoz. Az egyszerűsített betüalakok. Rend. Föl-
kelés. Öltözködés. Reggeli ima. Elmélkedő ima. Reggeli 
tanulás. A templomiján. Az iskolában délelőtt. A dél-
előtti és délutáni tanulás. Ebéd. Iskolában délután. Es-
teli tanulás. Vacsora Esteli ima. Lefekvés. Szabad idő. 
Szünnapok. Társalkodás. Barátkozás. Vidámság. Az 
üdvözítő Jézus. Az anyaszentegyház. A haza. A szentek. 
A Boldogságos „Szűz. Szent József. Szent Alajos. Szent 
Imre herczeg. Őrangyal. Yédszentek. Alázatosság. Sze-
rénység. Önmegtagadás. Takarékosság. Munkásság. En-
gedelmesség. Háladatosság. A Szülők iránti kötelmek. A 
tanító iránti kötelmek. Az okosság. Könnyelműség. Igaz-
ságosság. Igazság. Hazugság. Őszinteség. Képmutatás. 
Mérséklet, Mértékletesség. Erősség. Hit. Remény. Sze-
retet. Szivtisztaság. Intézetbeli növendékek törvényei. 

A könyvet a tanulók égi példánj cl) cL tizenkét éves 
Jézus csinos képe díszíti. 

Ara fűzve 1 fr t . Postautalvány által egyszerre és 
egy helyre megrendelt tiz példány után egy tisztelet-
példány adatik. Megrendelések tehetők s példányok kap-
hatók ft. tr. Buza Sándor papnöveldei aligazgató és 
egyházmegyei altanfelügyelő urnái, Szatmártt . 

Tekintetbe véve, hogy a magyar tanuló ifjúság 
számára ilyetén oktató kézikönyv vagy kalauz tudtommal 
még nem létezik, reménylem, hogy ezzel nem hiábavaló 
dolgot végeztem. Szerző. 

VEGYESEK. 
Egyház és apostoli király hazánkban sajátságos 

viszonyban vannak egymáshoz. Legujabbau az apostoli 
királyt, kit az egyház a triplex munus közöl a munus 
régirai nisben ruházott fel néhány intézkedés kiváltságá-
val, legújabban, mondom, az apostoli királyt kezdik 
itt-ott egy kicsit a tanitó egyházzal szemben a munus 
docendi körébe is átterelni a magyar állam hajójának 
kormányrudját mozgató férfiak. E napokban felséges ki-
rályunk háromszor szólott nyilvánosan és hivatalosan 
a kath. papsághoz : előbb Nyitrán egyszer, utóbb Mura-
közben kétszer. Ez idén a király ajkaira adott oktatás 
szelídebben hangzott, mint már megszokni kezdtük. 
Nyitrán ő felsége dr Roskoványi Ágoston püspök ur ő 
excljának kevés de lelkes szavakban előadott üdvözle-
tére igy válaszolt: „Őszinte örömmel s köszönettel foga-
dom a katholikus papság hódoló üdvözletét. A trón és 
a haza iránti hü ragaszkodás egyik hagyományos erénye 
anyaszentegyházunk képviselőinek s nem kétlem, hogy 
ez erény magvait s a testvéries egyetértés tanait, fen-
költ szellemű püspökök példáját követve önök is buzgón 
ápolják a lelkipásztori gondozásukra bizott hivek keb-
lén. Az ég bő áldása kisérje ebbeli üdvös működésüket. 
Legyenek meggyőződve mindenkori különös jó indula-
taimról." 

Mihalovics József bibornok-érsek Csáktornya mel-
lett Ujvárott a következő beszédet intézte ő felségéhez : 

„Császári és apostoli királyi Felség! Legkegyelmesebb 
urunk ! A muraközi lakosságnak minden rétegeiben ha-
tártalan örömet s lelkesültséget keltett Felséged legma-
gasabb látogatása, mely boldogító alkalmat a főmegyém 
ezen részén létező papsággal egyetemben örömtelt ke-
bellel felhasználjuk, hogy felséges urunk s királyunk 
iránti legbensőbb kegyeletünket, tántorithatlan hűségün-
ket s ragaszkodásunkat főmegyém összes papsága nevé-
ben is hódolatteljesen kifejezzük. A jó Isten áldja, ol-
talmazza s éltesse császári királyi felségedet, királynénk 
ő felségét, a legmagasabb uralkodóház valamennyi tag-
jaival együtt, hü népeinek örömére, boldogságára és leg-
felsőbb jogarának dicsőségére." (Lelkes éljenzés.) A király 
ő felsége a bibornok ezen üdvözlő beszédére a követke-
zőket mondá : „Legbensőbb köszönettel veszem eminen-
cziádnak bölcs vezetése alatt álló római katholikus pap-
ság nevében is tolmácsolt üdvözletét. Nem kétlem, hogy 
önök ezentúl is buzgó és példaadó apostolai lesznek a 
trón és haza iránti hűség, törvénytisztelet és testvéries 
egyetértés üdvös tanainak, mely téren elismerésemre és 
változatlan kegyelmemre mindenkor számithatnak." 

Erre a veszprémi és szombathelyi papság küldött-
sége élén Pribék István fölszentelt püspök ur követ-
kező beszédet intézte ő felségéhez: 

„Császári és apostoli királyi Felség! 
Legkegyelmesebb Urunk!" 

Nekem jutott azon kitűnő nagy szerencse, hogy a 
veszprémi és szombathelyi egyházmegyék papságát Fel-
ségednek, legfőbb haduri kőrútjában itt Csáktornyán a 
legtiszteletteljesebben bemutathassam és legmélyebb hó-
dolatát szentelt személyének lábaihoz fektessem. — Leg-
alázatosabban kérjük Felségedet, méltóztassék azt leg-
kegyelmesebben fogadni és egyszermind megengedni^ 
hogy magunkat királyi legmagasabb kegyelmébe ajánl-
juk. Mi tántoríthatatlan hűség által lelkesítve, szent 
kötelességünknek tart juk, hogy naponkint, midőn az U r 
oltáránál állunk, legbuzgóbban kérjük a minden jók 
adóját, hogy Felségedet egyházunk, hazánk és minden né-
pének javára, legnagyobb örömére, lelki és testi jókkal 
a legbőségesebben megáldva, legboldogabbul sokáig él-
tesse!" A király ő felsége e beszédre a következő sza-
vakban válaszolt: „Meg vagyok győződve imént kifeje-
zett érzelmeik őszinteségéről, valamint arról is, hogy 
az Önök által képviselt római katholikus klérus befo-
lyását mindenkor buzgón fogja érvényesíteni, hogy 
a gondjaira bizott népség testvéries egyetértésben min-
den vallású lakosokkal a trón és haza iránti hűségben 
versenyezzen. A Mindenható áldása kisérje ebbeli mü-
ködésökets fogadják köszönetemet itteni megjelenésükért." 

— Dr Haynald Lajos bibornok-érsek Kisasszony 
napján Zomborban felavatta az uj leánytan- és nevelő-
intézetet, melynek létesítéséhez ő emja 500 írttal járult . 
Ö emja Zomborban egy árvaházat is óhajt létesíteni, 
mely czélra 80,000 frtot ajánlott meg. 

— Pécsi papnevelö-intézeti lelkiigazgatóvá Wajdits 
Gyula szakadáthi plébános ur neveztetett ki, a ki mint 
a „Szent Család" cz. népies naptár szerkesztőtársa a 
kath. irodalom terén is örökbecsű emléket állított nevé-
nek. Gratulamur in utramque partem ! 

— Kavulák János berzenczei plébános és cz. kano-
nok ur legújabban 700 frtnyi alapítványt tett róm. kath. 
iskolai czélokra. 

— Windhorst zárbeszéde a német katholikusok 
trieri nagygyűlésén egy óriás elmének óriás hatású szü-
leménye. Tért szakítunk neki. 

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

Budapest , 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Betegek könyve." — Vegyesek. 
Irodalom: .Szent Család." — 

A pistojai álzsinat s annak következményei. 
I r t a : Dr Kazaly Imre. 

Korunknak egyik tagadhatlannl szép vonása 
az a kegyelet, melylyel a nevezetesebb törté-
nelmi események egy vagy több százados évfor-
dulóját megülni szokta. Ünnepélyes történelmi 
visszaemlékezésre, jubileum tartására természe-
tesen csakis az üdvös eredményekben gazdag 
históriai mozzanatok buzdithatnak bennünket. 
Vannak azonban gyászos emléküknél fogva fe-
ledhetlen régi események is, melyek bár mint 
ilyenek jubileum rendezésére józanul kit sem 
ösztönözhetnek, de a mely események százados 
évfordulója tanulságos volta alapján érdemel 
figyelmet. A mult évi szeptember 18-ika hozta 
meg év fo rdu ló já t egyház tö r t éne lmünk ily jel-
legű mozzanatának. A mondott nap volt évszá-
zados fordulója a pistojai ál-zsinat megnyitásá-
nak. Egy sajnos módon megtévelyedett kath. 
főpásztor s az általa megszéditett nem csekély 
számú áldozárok nyíltan kitűzték e gyülekezet-
ben a lázadás zászlaját saját szerető édes anyjuk, 
az egyház ellenében. A hivek üdvéért való buz-
galmat, az egyház javáért való lelkesedést negé-
lyezték ezen egyházi férfiak épp akkor, midőn 
teljes joggal rájuk lehetett alkalmazni e szava-
ka t : „Filii matris meae pugnaverunt contra me." 

A szerető édes anya testén fiúi kezek által 
ütött fájdalmas sebet már rég behegeszté az 
idő. Am a szégyenbélyeg, hogy a hitetlenek és 

i) Tavai ilyenkor a közleni valók nagy halmaza 
kiszorította. Most halaszthatatlan kötelességünknek tart-
juk közlését e tanulságos esemény tanulságos leírásának. 

A szerk. 

az akatholikusok gunykaczajára egy püspök és 
kétszáznál több áldozár nyiltan gyalázta és becs-
mérelte azon. egyházat, melyet védeni s hiven 
szolgálnia kellett volna, — e szégyenbélyeg egy 
század lefolyása után, mai napig letörülhetlen 
maradt a történet lapjain. Az immár századossá 
lett szégyen azonban csakis a pistojai hírhedt 
szereplőkön száradt, — maga a kath. egyház 
fájdalmas meggyaláztatása daczára is szeplőtlen 
fényben ragyog. A pistojai lázadóknak nyomban 
érezhető csúfos kudarcza ujabb bizonyítéka lőn 
annak, hogy a kath. egyház nemcsak kül-, de 
belellenségei felett is mindenkor diadalmaskodni 
szokott. — A rebellis fiak kudarcza egyrészről, más-
részről az édes anyának diadala nagyban siettette 
azon sajátságos lázból való végleges kigyógyu-
lást, mely lázban az episcopatus kisebb-nagyobb 
töredéke a pisai, konstanczi és bázeli zsinatok 
ideje óta sinylett. A lázbetegek azt hitték, hogy a 
pápaság absorbeálni kívánja a püspöki kar h a -
talmát, s e balhitben harczot indítottak Róma 
ellen. Majd concíliabulumok tartásával, majd is-
mét az országok fejedelmeivel szövetkezve óhaj-
ták ellensúlyozni a pápák állítólagos túlkapásait, 
s ugyanazon két uton törekedtek visszaszerezni 
az egyház feje által kizárólagosan gyakorolt azon 
jogokat, melyeket a láz szülte fantázia hamis 
világánál a püspöki kartól elraboltaknak véltek. 

A sajnálatos paroxismusnak egyik végső fel-
lobbanása vala a pistojai ál-zsinat. — Még egy-
szer és utoljára pártütőkint szerepel egy szál 
püspök, ki azonban a püspöki karban elvtársakra 
immár nem akad, csakis mesterségesen megnyert 
áldozáraira s a háta mögött álló fejedelem ha-
talmára támaszkodik. A szinte nevetséges harcz 
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szánalmas véget ér. A pártütő főpap, ki fejével 
rohan Péter sziklájának, ugy találja, hogy nem 
a sziklán, hanem csúfosan betörött saját fején 
esett kár. — Tehát bármily gyászos események 
fűződnek is a pistojai ál-zsinat emlékéhez, — 
ezen emlék in ultimo analysi a kath. egyház 
diadalát hirdeti. — Épp azért azt hiszszük, hogy 
a száz évvel ezelőtt lezajlott conciliabulum törté-
netének felújításával egyházunknak teszünk szol-
gálatot. 

* 
* * 

A kath. vallású LL József császárt az egy-
házi ügyek önkéntes rendezése körül tanúsított 
szertelen buzgalmáért, tudvalevőleg „Bruder Sa-
cristan"-nek gúnyolta a protestáns II. Frigyes 
porosz király. Nem igy gondolkozott a császár 
fivére Lipót toscanai nagyherczeg, ki saját tar-
tományában szintén a hivatástalan és illetékte-
len egyházi reformátor szerepére vállalkozott. A 
két fejedelmi fivérnek reformatori működése közt 
azonban némi kölönbséget találunk. II. József 
ugyanis a febronianismus és a voltaireianismus 
által befolyásoltatva kívánta egészen uj alakba 
önteni az egyházat, Lipót ellenben a gallicanis-
mussal vegyes jansenismus utain haladva tört be 
az egyház szentélyébe. Valamint II. Józsefet, 
akként Lipótot is legközelebbi környezete ejtette 
meg. Az előboit febronianisticus szellemű főpa-
papok és hitetlen udvari tanácsosok és jogtudó-
sok vezették járó szalagon, az utóbbit pedig egy 
jansenista érzelmű püspök vitte tévútra. Ez a 
püspök nem vala más, mint Ricci Scipio, a pis-
tojai álzsinat botrányhőse. Ez a főpásztor állott 
Lipót nagyherczeg oldala mellett és sugalmazta 
őt az egyházi újítások körül, mely újítások a 
nagyherczeg egyetlen tanácsosánál sem találának 
helyeslésre. Épp azért Potter megjegyzése sze-
rint !) Riccit Lipót kultusminiszterének lehet te-
kintenünk, mert — úgymond — Ruccellaz sena-
tor és államtitkár halála után a nagyherczeg 
környezetében a pistojai püspök kivételével egyet-
len ember sem találkozott, ki az erőszakos egy-
házi reformok terén segédkezet nyújtott volna a 
fejedelemnek. Tehát a toscanai botrányokért Isten 
előtt jó részben Riccire hárult a felelősség. 

Cantű Caesar jámbor és tudós embernek 
mondja2) Riccit. Hogy jámbor volt légyen e fő-
pásztor, a mennyiben egy jansenistát ilyennek 

Mémoires de Scipion de Ricci t. I. préface. 
2) Világtörténelem XIV. köt. 624. lap. 

lehet neveznünk, — nem tagadjuk, de igazi tu-
dós voltát kénytelenek vagyunk kétségbe vonni. 
Lehettek s voltak is szép ismeretei, ezek azon-
ban sem alaposak nem valának, sem pedig szi-
lárd meggyőződésre nem mutattak. — Oly em-
ber, kinek elvei nem hosszas tanulmányokon és 
érett megfontoláson, hanem csupán egykori mes-
terei és tanárai igéin gyökereznek; oly ember, 
ki egyoldalúságában mindenütt csak hibát, visz-
szaélést és jogtalanságot lát s ki ezért rohamo-
san, erőszakosan s minden irgalom nélkül refor-
málni akar; oly ember, ki mindenkitől elha-
gyatva, megczáf'oltatva, évekig makacsul ragasz-
kodik az elfogultság és a helytelen irányú buz-
galom sugallata alatt hirdetett tévelyeihez, — 
az ily ember valódi tudósnak éppen nem nevez-
hető. Már pedig Ricci ily férfiú volt. — Épp 
azért sokkal helyesebben itél felőle Fèvre, „Sci-
pion était — úgymond — un esprit étroit, im-
pressionable et ardent" *) Még találóbban jel-
lemzi őt Bertrand: „Ce Ricci était un espèce de 
fou, que les lauriers de Luther et Calvin empê-
chaient de dormir." 2) 

Az idézett két iró vélekedéseit bőven igazol-
ják hírhedt hősünk élettörténetének főbb pontjai. 

Ricci Scipio 1741-ben Flórenczben született. 
Még nem tölté be életének 15. évét, midőn atyját 
Ferenczet elveszité. Anyja Ricasoli Maria Lujza 
eleintén sem elegendő tájékozottságot, sem pedig 
kellő önállóságot nem tanúsított gyermekének 
nevelése körül. Ugy látszik a család közeli ro-
kona Ricci Lőrincz jezsuita, a rend utolsó géné-
ralisa befolyásának volt tulajdonitható, hogj^ az 
ifjú szülői városában megkezdett tanulmányai 
folytatására, bár anyja ezt határozottan elle-
nezte, a római jezsuiták collegiumába került. 
Mint növendék egy alkalommal megbetegedvén, 
az akkori jansenista főnökök egyikének, Bottari 
kanonoknak a házában nyert ápolást. Itteni tar-
tózkodása alatt ismerkedett meg legelőször a 
jansenismussal, s ugyanitt vert legelőször gyöke-
ret szivében az ellenszenv tanárai a jezsuiták 
iránt. Egészsége helyreálltával s a collegiumba 
való visszatértével azonban csakhamar kibékült 
a rend atyáival, sőt annyira megszerette őket, 
hogy ő maga is a rendbe óhajtott lépni. Telje-
sen hitelt adott Borgia Ferencz jövendőlésének, 
hogy mindazok, kik jezsuitákká lesznek, már 

1) Histoire de l'église t. 39. p. 612. (Darras nagy-
szabású müvének befejezése.) 

2) Le pontificat de Pie VI. 
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csak ezen elhatározásuk folytán is biztonságba 
helyezik örök üdvösségüket. Ricci édes anyja 
azonban nem sokat adott Borgia jövendőlésére 
s alig értesült Scipio szándokáról, azonnal visz-
szahivta őt Rómából. A jámbor óhajától elütött 
ifjú azután egy ideig Pisában tanult, majd ismét 
Flórenczbe jött vissza, s itt a benczések vezér-
lete mellett beavattatott a théologiai tudomá-
nyokba. Legutóbbi tanárai szellemét elsajátitva 
végkép elidegenedett a jezsuitáktól, s feltétlen 
hive lett a jansenismusnak. 1766-ban áldozárrá 
szenteltetett. Előkelő származása legott utat nyi-
tott neki az egyházi méltóságok elnyeréséhez. 
Mint uj misés kanonokká s a flórénczi nunciatura 
uditoréjává neveztetett ki. 

E minőségben lépett összeköttetésbe Serrav 
potenzai püspökkel, ki a bensejében talán még 
olykor-olykor habozó ifjú papot fanatikus jan-
senistává nevelte. — Eddigelé még nem nyilt 
alkalma Riccinek arra, hogy elveit érvényesít-
hesse, sőt valószínűleg az orthodox katholikus 
álarczát viselte. Csakis ekként magyarázhatjuk 
meg miért méltatta őt VI. Pius pápa trónja 
elfoglalása alkalmából szives audientiára, A láto-
gatás is, melyet Riccit Scipio ugyanekkor roko-
nánál a már feloszlatott jezsuita rendnek az An-
gyalvárba zárt generálisánál tett, arra mutat, 
hogy a jansenista meggyőződésű uditore még 
nem látta elérkezettnek az időt nézeteinek nyilt 
bevallására. — A már elöregedett flórenczi ér-
sek Incontri sem gyanitá, mily veszélyes embert 
vesz oldala mellé, midőn 1775-ben Riccit vica-
rius generálisává tette. A nevezett érsek ugyan 
egyideig szintén jansenista nézeteknek hódolt, de 
utóbb azok átkos voltát belátván, őszinte lélekkel 
visszatért az orthodoxia utaira. A megtért főpap 
teljesen megbízva Ricciben, szabad kezet enge-
dett neki az egyházi ügyek vezetése körül. Ricci 
sietett fölhasználni érsekének jó hiszemüségét, s 
majd elámitva, majd ismét megvakítva őt, jan-
senisticus szellemű rendeleteket bocsátott ki az 
egyházmegyében. Bellarmin katechismusa helyett 
a jansenista Montpellierét hozta be. Olaszra for-
dította a hasonló szellemű Racine-nek egyháztör-
ténelmét. Mitsem törődve az Index szabályaival, 
Machiavelli müveit újból kiadatta. Egy uj egy-
házi akadémia alapítására is tervet készített, s a 
tervezés munkájánál az utrechti szakadárok ta-
nácsát vette igénybe. 

(Folytatjuk.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
IDr. Piszter laxirétől. 

III . F E J E Z E T . 
A szépség és egyéb aesthetikai fogalmak positiv irányban 

kifejtve. 

1. Eddigi kutatásaink oda vezettek, hogy a szép 
fogalmának megtalálására csak két eszközünk maradt , 
de ezek közül egy biztosan czélhoz vezető ; csak az a 
kérdés, hogy melyik? Azaz: az értelmi élvezet fog-e 
azon sajátságnak okozata lenni, a mit szépségnek neve-
zünk, vagy pedig a tiszta szeretetnek élvezete ? 

Nem lehet tagadni azt, hogy igen sok és pedig 
tekintélyes aestheticus az értelmi élvezetet azonosítja a 
szépség hatásával ; s legfölebb annyiban adnak egymás-
tól eltérő meghatározásokat, a mennyiben némelyek ezen 
értelmi élvezetet vagy kizárólagosan, vagy pedig az ér-
zéki, nevezetesen az opticai élvezettel együttesen tekintik 
a szépség subjectiv criteriumának. Ezen aestheticusok 
közé tartoznak : Toletus, Pallavicini, Rogacci, H. Blair, 
Baldinotti, Taparelli, Liberatore. 

Mi azt hiszszük, hogy a szépnek ezen alapon épült 
maghatározása elhibázott. A ki a metaphysikában jártas, 
az előtt ismeretes, hogy a dolgok, a mennyiben a meg-
ismerő tehetséggel a megegyezhetőség viszonyába lépnek, 
igazaknak mondatnak. Ha a szépség egészen megfelel az 
értelmi élvezetnek, akkor megfordítva, az, a mi ezen 
értelmi élvezetet fölidézi, tulajdonképen nem lesz más, 
mint a dolgok igazsága, és az igazság és szépség csak 
annyiban különböznének, a mennyiben az igazság fogal-
mának jegyei közé fölvétetnének az élvezet okozása. 
Vagyis : az igazság2) a dolgok azon sajátsága, melynél 
fogva azok az eszes lény által meismerhetők ; a szépség 
a dolgok igazsága, a mennyiben az a megismerő léleknek 
élvezetet okoz. 

Mai napság, — kevés kivétellel, — minden bölcse-
leti tankönyv ismer egy érzelmi tehetséget, s a dolgok 
szépségét ezzel, és nem a megimerő tehetséggel hozza 
viszonyba. Bármiképen álljon is a dolog evvel az érzelm i 
tehetséggel , annak majdnem általános elfogadottsága 
ránk nézve itt azon kedvező eredménynyel van összekötve 
hogy a szépség imént jelzett fölfogásának direct czá-
folásába nem kell ereszkednünk. Ha úgyis mindenki, 
mihelyt szépségről hall beszélni vagy értekezni, annak 
hatását, melyet a szemlélőben kelteni szokott, nem az 
értelemben keresi, akkor fölösleges hosszasan bizonyít-
gatni, hogy valójában nem az értelmi élvezet az, a mit 
bennünk a szép fölidézett. 

Azon t. olvasókat pedig, kiket ezen megjegyzésünk 
ki nem elégit, sőt talán fölfogásunk iránt gyanakvókká 
tesz, egyelőre avval óhaj t juk megnyugtatni, hagy azért 
azon érdekelt vélemény, mely t. i. az értelmi élvezetből 
jut a szépség fogalmának megalkotására, teljes czáfo-
lásban fog részesülni, mihelyt be lesz hizonyitva, hogy a 
szépség nyújtotta élvezet a tiszta szeretetnek élvezete. Ez 
a czáfolat ugyan indirect, de jelenleg teljes érvényű, 
mikor t. i. két élvezet közül csak egyik lehet a szépnek 

1) V. ö. Jungmann, Aesthetik. '208—222. §. 
2) A mataphisikai igazságról van i t t szó. 

20* 
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élvezete ; tehát eo ipso, hogy ez be van bizonyitva az 
egyikről, meg van czáfolva a másikat illetőleg. 

2. Hogy ezen vitás pontnál a status quaestionis 
egészen meg legyen világítva, még azt jegyezzük meg: 
miszerint nem arról van itt szó, váljon azon psychikai 
processusban, a melyen a dolgok szépsége keresztül megy, 
mig az teljesen subiectiv szépség, azaz : az obiectiv szép-
ség érzett szépség nem lesz, — váljon ezen psychikai 
processusban van-e valami szerepe az értelemnek vagy 
nincs ? — Mert hogy igenis van, ahhoz kétség nem 
férhet. Hogyan lehetne ugyanis meg a lélekben a kalleo-
logicus élvezet, ha előbb azon tulajdonság, mely azt 
fölidézi, nem jut valamiképen a lélekbe. S nem jut-
hat be, ha csak nem a megismerő tehetség révén. Mivel 
pedig ez a megismerő tehetség nem lehet az érzéki, 
mint azt az egész II. fejezetben bizonyítottuk, tehát 
nincs más hátra, mint hogy az a nem érzéki megismerő 
tehetség, vagyis az értelem *) legyen. 

Ismételjük tehát : azon esetben is, ha a kalleolo-
gicus élvezet nem az értelemben, hanem az akaratban 
(t. i. a szeretetben) vagy pedig az úgynevezett érzelmi 
tehetségben fejeződnék is be, — még akkor is az értelem-
nek megelőző működése szükséges föltétlenül ; mert ezen 
élvezet nem származhatik, — bármely tehetségben le-
gyen is székhelye, — máskép, mint az értelmileg fölis-
mert szépséggel szemben. 

Ennélfogva a kérdés súlypontja ez : váljon a dol-
gok szépségének érzése, subiectiválása, s. azon egész psy-
chicai processus, melyen a szép keresztül megy, mígnem 
az mint kalleologicus élvezet jelentkezik az öntudat 
előtt, tisztán és kizárólagosan az értelemben van-e s a 
mint ott kezdődik, ugy ott is fejeződik-e be t. i. az ér-
telmi élvezetben, — vagy pedig az értelmi működés, az 
azt követő értelmi élvezettel együtt, csak átmeneti mo-
mentum, conditio sine qua non, — hogy azután az aka-
ratban, vagy talán ennek nem mellőzésével, hanem közve-
títésével az úgynevezett érzelmi tehetségben jusson a 
teljes psychikai befejezet tséghez?! 

Mi ezen kérdést az utóbbi értelemben tar t juk ugyan 
helyesen megoldhatónak : de tisztán jelenlegi czélunk 
érdekében mellőzhetőnek véljük a kérdés azon oldalról 
való megvitatását, váljon ezen kalleologicus élvezet, melv 
a megismert szépség iránt az akaratban fölébredt tiszta 
vonzódást, szeretetet kiséri, ez az élvezet, — mondom, — 
megmarad-e az akaratban, vagyis a vágyó tehetségben, 
vagy pedig egy külön t. i. érzelmi tehetségnek fölvé-
telét teszi szükségessé. Ez, ismétlem, — ránk nézve je-
lenleg mellőzhető kérdés. S igy a körül forog minden: 
váljon a kalleologicus élvezet közvetetlenül a szépség ér-
telmi megismerését követi-e, vagy pedig ezen megismerés 
után következik a vágyódás, a tiszta szeretet ? és az 
ezen szeretetet kisérő élvezet-e az, a mi a szépség tulaj-
donképeni élvezete, a kalleologicus élvezet ? Ha az előbbi 
áll, akkor a psychikai processus ez : értelmi megismerés, 

1) I t t az „értelem" a fensőbb megismerő tehetség összes func-
t ioira vonatkozik -, s nem csak pl. a fogalom-alkotásra. A meg-
különböztetéstől tehát , mi t némelyek — egyébként nem egyetér-
tőlég, — az értelem és ész közt (Vernunft , Verstand, intellectus 
ratio) tesznek, mi el tekintünk. 

értelmi élvezet. Ha az utóbbi : értelmi megismerés (eset-
leges értelmi élvezettel párosulva), tiszta szeretet, élvezet. 

Be kell tehát bizonyítanunk, hogy azon élvezet, 
melyet a szépség kelt, a tiszta szeretetet kisérö és 
nem megelőző élvezet ; s ezt oly módon érjük el, ha 
kimutatjuk, hogy azon sajátság, melynél fogva a dol-
gokat szépeknek mondjuk, a tiszta szeretetnek tárgyát 
képezi ; vagyis hogy a dolgokat, épen azért mert szépek, 
szeretjük. Ha ez áll, másrészt pedig, — mint tudjuk, — 
ezen szeretetnek mint minden lelki mükedésnek kísére-
tében élvezet jár, — ebből a legvilágosabban fog követ-
kezni, h o g y : tehát a kalleologicus élvezet a tiszta szere-
tetet kisérö élvezet. — S innét azután könnyű lesz átmenni 
annak a meghatározására, hogy obiective mi ezen szépség, 
mely bennünk ezen. és nem más élvezetet kelti föl ? — 
Szokásunk szerint ismét egy tételt állítunk föl : 

A dolgok azon sajátsága, melynél fogva azokat 
szépeknek mondjuk, — a tiszta szeretetnek képezik tárgyát ; 
s' ugyanazért a dolgok szépsége által okozott élvezet nem 
azonos az értelmi élvezettel, hanem ezen élvezet nem más 
mint az ezen tiszta szeretetet kisérö élvezet. 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, szeptember 13. Szentséges atyánk levele 

Eampolla Márián bibornok-államtitkárhoz. VI. — Ha, 
mint szentséges atyánk kifejtette, az apostoli szentszék 
oly annyira szükséges szabadságának és függetlenségének 
biztositékát Isten rendelése szerint a világi souveraini-
tásban birta és bírja, akkor önmagából folyik, hogy ezt 
védelmezni, vagy ha, mint ez a jelen ecetben áll, de 
facto elveszett, minden módon visszaszerezni a pápá-
nak legszentebb kötelessége. Ugy a világi souverainitás 
czélja és rendeltetése, mint a pápaság kezdetén ünnepé-
lyesen letett eskü szentsége egyaránt súlyosan kötelezik 
a pápát, hogy az apostoli szentszék világi souverainitása 
érdekében mindent megtegyen, a mi hatalmában áll. Hiu 
reménykedés és a helyzet teljes félreismerése az a nem 
ritkán felmerült gondolat, hogy a pápa önként lemond 
világi uralmáról. Téved, ki igy vélekedik a pápáról és 
még jobban téved, ki XIII . Leo pápának ily eljárást 
tulajdonítani merészel. S hogy a világ e tekintetben sem-
minemű illusióban ne ringassa magát, szentséges atyánk 
a legkétségtelenebb módon tönkre teszi mind ama lég-
várakat, melyeket a liberális világ a pápa és külö-
nösen XIII. Leo pápa állítólagos engedékenységére épí-
tett . Egyenesen „őrültségnek" mondja azt feltételezni, 
„hogy ők (a pápák) magok egyezzenek abba, hogy a 
világi souverainitás föláldozásával eldobják azt, mi ne-
kik a legdrágább és legértékesebb" t, i. : „az egyház kor-
mányzatának tulajdonképeni szabadságát, amelyért előd-
jeik minden alkalommal olyan dicsőségesen harczoltak." 

Világosabb módon nem lehet szólani. S ha a pápa 
újból hangsúlyozza, hogy kötelességét el nem fogja mu-
lasztani, hogy „a megegyezés és béke"' helyreállítására 
más utat nem talál ; ha azt állítja, hogy az egész katho-
likus földkerekség addig nem fog nyugodni, mig igazsá-
gos követeléseinek igazat nem fognak adni : akkor egy-
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részt szentséges atyánkat a szentszék függetlenségeért 
harczoló pápák dicső sorában mint teljesen egyértelmű 
és mindenre elszánt vezért lát juk, másrészt pedig halljuk 
a kath. földkerekség közös atyjának szavát, ki gyerme-
keinek érzületéről mélyen meg van győződve. 

Eddig thetice bebizonyította szentséges atyánk az 
apostoli szentszék világi souverainitásának szükséges-
ségét, valamint a pápák erre vonatkozó kötelességeit. 
Most polemice sorra veszi a beható sokoldalú discussió 
folyamán felmerült javaslatokat, ezeknek főbbjeit kellő 
világításban helyezve és igazságosan megbírálva. Alta-
lánosságban azt mondja nagy pápánk, hogy minden 
olyan mód vagy javaslat, mely nem a teljes souverai-
nitás helyreállítását czélozza és „bármely csábító külszín 
alatt a pápát valójában csak függőségi helyzetben hagyná", 
csak hiábavaló és haszontalan kísérlet. Mert eltekintve 
a rendezés ilyen módozatában rejlő igazságtalanságtól, 
nem kétes, hogy más, mint gyökeres változás, semmi-
képp sem biztosítja állandóan az apostoli szentszék hely-
zetét. Nagy pápánk maga utal oly eshetőségekre, me-
lyek nem is igen valószínűtlenek, „midőn a pápa hely-
zete még rosszabb lesz." Ott vannak a felforgató elemek 
nagy számban, ott a háborús események, ott az igen 
könnyen beállható számtalan bonyodalmak, melyek vajmi 
könnyen tönkre tehetik a pápaság függetlenségét, mely 
csak a többség kegyelmétől függ. Nem is kell más csak 
legyen oly kamara- többség, mely a pápaság iránt 
gyűlölettel van telve — és az a mostani Olaszországban 
a mostani választási rendszer mellett nem is olyan ne-
héz dolog — és a pápaság egy igazságtalan, de alaki-
lag teljesen korrekt parlamenti határozat által nemcsak 
mindent elveszíthetne, mint kegyelemből nyert, de talán 
még sokkal rosszabb helyzetbe juthat , mint addig volt. 
Bizonyos időközökben változó parlamenti többségek ke-
gyelmére állandó békét építeni nem lehet. Hát ha 
még a háborús események és bonyadalmak egész soro-
zatát veszszük, melyre Olaszországban minden pillanat-
ban várhatunk : mi lesz akkor a pápával ? Nemde az 
első „hőstett" volna a pápának bántalmazása és függet-
lenségének megszorítása ? . . . 

Igen bölcsen mondja szentséges atyánk, hogy a 
pápák „a függés örökös veszélyének" voltak és lesznek 
kitéve, valahányszor világi souverainitásuk megszűnt vagy 
megszűnik. A pápaságra csakugyan egyedül ez az alter-
nativa áll : vagy teljes világi souverainitás és ezzel igazi 
szabadság és függetlenség, vagy pedig tűrni a jelenlegi 
helyzetet és ezzel a mostani helyzet tarthatatlan voltát 
még fényesebben bizonyítani és ily módon a megoldást 
siettetni. Vagy teljes souverainitás vagy semmi ! 

XIII . Leo pápa továbbá reflektál ama számításra, 
mely az időtől remél mindent olyformán, hogy „a jelen 
állapot a tartósság következtében elviselhetőbbé válnék." 

Mert vannak — és pedig nemcsak könnyelmű em-
berek — kik azt vélik, hogy mentől tovább tar t a 
jelenlegi állapot, annál biztosabban fog vele a pápa ki-
békülni. A megszokottságot kényszerűségnek tekintik, 
melynek a pápa okvetlenül fog hódolni. Igaz, hogy sok 
dolgot meg lehet szokni, az is igaz, hogy változhatatlan-
nak tartott helyzetbe — bár nehezen — de mégis be-

éli magát az ember, mert kell ; de ezen esetben nego 
paritatem. 

Sem a pápa, sem az egyház a jelenlegi helyzetbe 
bele nem törődhetik, ezt meg nem szokhatja, mert „a 
szabadság ügye a pápára és az egész katholikus egyházra 
nézve főéletérdek," mint szentséges atyánk bölcsen mondja. 
A mi életérdek, még pedig „főéletérdek," az feledésbe 
nem mehet, sem a fölösleges számába nem eshetik. — 
Sem a pápa, sem az egyház nem tekintheti a jelenlegi 
állapotot változhatatlannak, olyannak, mit másképp ala-
kítani hatalmát túllépné, mert kik a változhatatlanságot 
az erő hiányából levezetni akarnák, „vagy nem ismerik 
vagy tetetik magukat, hogy nem ismerik az egyház lé-
nyegét s nem tudják, mily nagy a pápaság vallási, er-
kölcsi és társadalmi hatalma, melyet sem az idő kinövé-
sei, sem az emberek hatalmának túltengése meg nem 
gyöngíthetnek," mint szentséges atyánk igen helyesen 
mondja. (Vége köv.) ? 

Róma, aug. végén. Az olasz katholikusok actiója a 
római kérdés ügyében. — 

Az olasz katholikus kongresszus állandó bizottsága 
megtet te a kezdeményezést kiterjedt mozgalom megindí-
tására, melynek czélja az egész félszigetről tömeges kér-
vények ut ján támogatni XIII . Leo pápa legújabb erélyes 
föllépését a pápaság világi függetlenségének visszaszer-
zésére, hogy ekkép kísérlet történjék legálisnak kény-
szerűségből is elismerendő uton a hivatalos Olaszorszá-
got reá birni, hogy megtegye ama jóvátételt, melyet a 
souverain pápa tűrhetetlen helyzete megkövetel. E töme-
ges kérvények hivatva vannak arra, hogy a majdan egy-
begyűlő parlament elé terjesztessenek f. é. november 
hóban. Ha sikerük lesz, ez közvetlen bizonyitéka lesz a 
népesség való érzelmei befolyásának azokra, kik magu-
kat képviselőinek nevezik. Ha ez utóbbiak azonban ellent-
állanának a való közvélemény áramlatának, mégis meg-
marad a tény, az olasz katholikusok ujabb s csattanó 
nyilvánulása és követelése a sz. szék elévülhetetlen jo-
gainak tényleges visszállitása iránt és ezzel egyszersmind 
a „legális" Olaszország tétetnék felelőssé az oly súlyos, 
mint vészes helyzet következményeiért. 

A szóban lévő kérvényeket az olasz katholikus kon-
gresszus egyházmegyei s tartományi bizottságai fogják 
gyűjteni, melyeknek központi s állandó főbizottsága e 
czélból a következő körlevelet intézte ama vidéki bizott-
ságok elnökeihez : 

„Elnök u r ! A souverain pápa nem szűnik panasz-
kodni a helyzet miatt, melybe a szekták működése által 
jutot t , amely helyzet összeférhetetlen lelki tekintélye és 
apostoli, egyetemes tisztének gyakorlásával. A hivők 
közös atyjának panaszai az egész világ igaz katholiku-
sainak panaszai is, akik sértve vannak a dolgok ez álla-
pot» által s fenyegetve vannak számos károsodástól. 

„Az olasz katholikusok érzületének nem szabad 
különböznie, s hála Istennek, nem is különbözik más 
nemzetekbeli testvéreink érzületétől ily nagyfontosságú 
kérdésben. Mi több, reájuk nézve ujabb indokok járulnak 
azokhoz, melyeket a hit sugal a katholikus egyház min-
den fiának, tiltakozandó az elnyomatás ellen, mely alatt 
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fenséges fejük s pásztoruk szenved. A hazaszeretet élénk 
érzelme indítsa őket tehát arra, hogy saját hazájuktól 
eltávolítsák még látszatát is annak, mintha ők volnának 
annyi rossznak szerzői. Látván a romlást, melyhez Olasz-
ország közeledik, fentartván a szabadkőművesség által 
czélba vett müvet, amaz egy óhaj kél a hivők szivében, 
vajha a Jézus Krisztus helytartójának megszabaditsására 
irányuló kivánság egyesüljön s azonosuljon a polgároknak 
hazájuk üdve s újjászületése iránti óhajával ! 

„Kötelességünk tehát ez iránt akaratunkat nyilvánítani. 
Ez pedig annál alkalmasabbnak látszik, amikor a szent 
atya maga adta ez imént az ösztönzést hozzá május 
23-diki allocutiójával, avégből, hogy kezdjék meg a jó-
vátételt a szent szék irányában, ami egyszersmind áldás 
volna Olaszországra nézve. 

„A cselekvés különböző alakjai közt ott van a kér-
vényezés az országgyűléshez. 

„Ez nincs ellentmondásban a törvényhozó és poli-
tikai élettől való tartózkodással, mely a mi köteles-
ségünk. A képviselők, habár nincsenek is általunk 
megválasztva, tényleg nem szűnnek meg kötelezettek 
lenni arra, hogy az egész nép érdekeinek eleget tegyenek. 
Nem tagadhatják meg tehát a katholikusok kívánságai-
nak meghallgatását, akik oly nagy részét képezik e 
népnek. A kérvények törvényesen s hatályosan fogják 
hallatni szavunkat ott, hová személyünk nem léphet be 
megengedett módon, és a hol belépvén, a jelen viszonyok 
között csak igen keveset érhetnénk el. 

„A jelen esetben, kérvényünk az igaz Olaszország 
szava lesz, amely visszhangoztatja a pápa szeretetteljes 
szavát, aki azoktól, kik a törvényes Olaszországot kép-
viselik, követeli végét Péter szorongattatásának és a 
haza megoszlásának. 

„Az állandó főbizottság tehát az egyházmegyei 
bizottságokhoz elküldi a kérvény szövegét, hogy lehe-
tőleg minél nagyobb számú aláírást szerezzenek. 

„Bologna, 1887. jul. 23. 
Az állandó főbizottság : 

Venturoli Marcellin, elnök, 
Casoni J. , titkár." 

E körirathoz a központi állandó bizottság jegy-
zetet csatolt, melyben az általános szabályokat körvo-
nalozza, melyek szerint az aláírások gyűjtendők és a 
kérvény a képviselőház elé terjesztendő. A kérvény szö-
vegét következőkép szerkeszté ugyanama bizottság : 

„Képviselő ur ! 
„Bölcseségében s hazafiságában ön nem teheti, hogy 

meg ne értse, miszerint a pápaság és Olaszország közt, egyik-
nek s a másiknak ellenségei által fölidézett egyenetlen-
ség nem tarthat sokáig anélkül, hogy a nemzet s egy-
ház nagy károsodást ne szenvedjenek. 

„Következésképen mi mint katholikusok s olaszok 
kifejezzük önnek amaz igen élénk óhajunkat, hogy a 
nemesszivü fölhívás, melyet XIII. Leo, szentséges atyánk 
nem régiben egy atya s egy olasz szeretetével a mi 
hazánkfiaihoz intézett, amelyet kiválóan szeret — gon-
dosan fogadtassék, visszaállítván a háromszáz mil-
lió lélek s sziv fenséges fejét, az olasz polgárok leg-
elsejét s leginkább tiszteletreméltóját, ama helyzetbe, 

amelyben ne legyen semilyen hatalomnak alattvalója és 
teljes s igaz szabadságot élvezzen, mint az igazságosság 
megkívánja és amint az föltétlenül megfelel az olasz nép 
polgári s társadalmi érdekeinek. Nem szabad hinnünk, 
hogy a pápaság s Olaszország közt annyira óhajtott 
ezen kibékülés elé akadályokat gördíthessenek azok, 
akik kezükben tar t ják szülőföldünk jövőjét. Sőt meg 
vagyunk győződve, hogy nemes hazaszeretet érzetének 
sugallatából kiszolgáltatni fogják amaz igazságot, melyet 
nem tagadhatnak meg a római pápaságtól, s hogy ekkép 
az olasz nemzetnek kijelölt eme jótéteményt biztosí-
tani fogják." 

E mozgalom várható sikerének első föltétele min-
denesetre az aláírásokkal ellátandó kérvények tömegétől 
függ. Számokkal ezt most kifejezni nem lehet ; de két 
mozzanat nyúj that némi tájékozást az elérendő tömeges 
aláírások terjedelmére nézve. 

Első az, hogy a közelebb lefolyt községi képviselő 
választásoknál, amelyekben résztvenniök szabad, holott 
a parlamenti képviselő választásokban való résztvételt 
a pápa nem hagyta jóvá, a katholikusok tetemes győ-
zelmet vivtak ki nemcsak Rómában, hanem az olasz 
félsziget legtöbb nagyobb városában. Lévén pedig a 
vidék — egyes kivétellel — még konzervativebb mint 
e városok, és meg lévén állapítva, hogy a parlamenti 
képviselőválasztó joggal bíró polgároknak csak két 
ötödrésze gyakorolta mult alkalommal is e jogá t : köny-
nyen kiszámithatjuk, hogy a fönnebb említett kérvénye-
zés, a mi a résztvétel tömegességét illeti, nagyobb ará-
nyokat fog ölteni, mint a hivatalos Olaszország urai 
szeretnék. 

Tartanak is tőle : és ez a másik körülmény, amely 
az uj olasz katholikus actió nagy jelentőségét bizonyitja. 
Az olasz kormány félhivatalosai, a „Riforma" s a „Po-
polo Romano" nem merik ugyan a kérvényezés jo-
gának megszorítását sürgetni, de vad dühhel kelnek ki 
a kath. társulatok s szövetkezetek ellen, követelvén a 
kormánytól — uruktól a fizetett tollak — gyakoroljon 
nagyobb felügyeletet s ellenőrzést azokkal szemben, nyil-
ván ama czéllal, hogy a fönemlitett kérvényekre az alá-
írások gyűjtését legalább megnehezítse, minthogy végkép 
megakadályozni nem bírja. A „L'Opinione" annyira fél 
a kath. kérvényezés actiójától, hogy tekintettel a fön-
jelzett községi választásoknál a katholikusok által kivívott 
sikerekre, azt mondja, hogy az egész országra kiterjedő 
eme kérvényezés illetőleg aláirás-gyüjtés XIII. Leo esz-
méje, melylyel a gyakorlatban kísérletet akar tenni a 
katholikus választó polgárok számának';hozzávetőleges meg-
állapítására, hogy kedvező körülmények között majdan 
a parlamenti képviselőválasztásokban való résztvételt 
megengedvén, döntő befolyást gyakorolhassanak Olasz-
ország belügyeinek rendezésében. 

Bármint legyen, az olasz katholikusoknak ez idő 
szerint a pápaság világi területi souverainitása vissza-
állítására irányuló kérvények minél tömegesebb aláírása 
által kell a pápa jogai mellett nyilatkozniok és ameny-
nyire rajtuk áll, a pápaságon elkövetett erőszakot jóvá-
tenniök. 
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KATH. EGYLETI ÉLET. 
= Meghívót kaptunk a Budapest jobbparti kath. 

l egény-egyesü le t uj helyiségeinek (II. ker., Apor-utcza 
4, sz., vagy fő-utcza 6. sz., a magyar északkeleti vas-
pálya-társaság u j palotájában) vasárnap, f. évi szeptember 
hó 18-án tartandó felavatási és megnyitási ünnepélyére. 
Reggeli V2g órakor összejövetel az egyesületi helyiség-
ben. 8 órakor indulás a t. kapuczinus atyák plébánia 
templomába, ahol a tagok szt. misét hallgatnak, mely 
alatt az egyesületi dalárda énekel. Visszamenet a zászló 
elövitele mellett a helyiségbe, melyet nagyságos és ft. 
Cselka Nándor prépost esperes ur lesz kegyes beszen-
telni. Diszgyülés. Délután 6 órakor zeneestély, utána 
közvacsora és befejezésül 12 óráig táncz. A közvacsorára 
jegyek 16-ikáig (50 kr.) válthatók Contin Alajos urnái, 
IV., zöldfa-utcza 13. sz. a. és az egyesületi helyiségben. 
Műsor. Karmester : Maczák Manó ur. 1. Nyitány, zon-
gora. 2. „Prolog" szavalja Contin A. I. dékán. 3. „Isten 
dicsőítése" férfikar Beethoventől, énekli az egyl. dalárda. 
4. „Duette" előadják Karg Róza és Erzsi* kisasszonyok. 
5. Hegedű-magány Kador Sándor* úrtól. 6. Költemény 
szavalja Rully Józsa* k. a. 7. „Mikádó" trio, éneklik 
Karg Róza, Irma és Erzsi* kisasszonyok. 8. „Egyveleg" 
Sturm Ferencz tanártól, cziterán előadja szerző ur.* 9. 
Népdalok, énekli Staud Ferencz. 10. Magány jelenet, 
előadja Klotzbücher K. ur. 11. Népdalok, zongorán elő-
adja Hebentanz Ferencz ur.* 12. „Serenada" Gr-dur — 
Bragatól (sopran, cello, zongora) előadják Karg Irma 
k. a.,* Barna N.* és Maczák M. urak. Végül : „Nagy 
némaképlet", mely alatt az egyleti dalárda Erkel „Hvm-
nusát" énekli. Kezdete 6 órakor. 

IRODALOM. 
= Megjelent a „ Szent Család képes népnaptára" az 

1888-iki szökö-évre. V. évfolyam. Szerkeszti és k iadja : 
Két pécs-egyházmegyei plébános. Budapest. Szent-István 
müintézete. — Ara : 30 kr. 

A „Szent család" képes népnaptárának eddigi négy 
évfolyama és az ezen idő alatt elért ritka népszerűsége 
s általános elterjedése az országban, fölöslegessé teszik 
ezen ép oly kitűnő katholikus szellemben szerkesztett, 
mint a magyar naptárak között páratlanul álló külső 
kiállítással is dicsekvő naptárnak minden további aján-
lását részünkről. A két derék pécs-egyházmegyei áldozár, 
kik közül az egyikre kegyelmes főpásztora időközben 
papnövendékeinek lelki vezetését bízta, mindent elkövet-
tek, hogy ez V-ik évfolyam is, mind béltartalmára, mind 
külső kiállítására nézve, az előbbi évfolyamokhoz méltólag 
sorakozzék. Jelesebbnél jelesebb népszerű, ismeretter-
jesztő czikkek és költemények foglaltatnak benne. A mi 
pedig a nagy számban előforduló képeket és díszítéseket, 
különösen az előlapon díszelgő, a kis Jézust imádó három 
napkeleti királyt ábrázoló szines képet illeti : ezek az 
előbbi évfolyamok illustratióit is meghaladják correct és 
gyönyörű előállításukban és szép beköszöntőül és ajánló-
levélül szolgálnak az ezen évben Budapesten létesült 
Szent-István müintézetének. Dr. —ó 

— Fölhívás megrendelésre ily czimü munkára: „Be-
tegek könyve" egyúttal lelkészek és betegápolók hasz-
nálatára. A győri f t . egyházmegyei hatóság jóváhagyá-
sával. — Fönnjelzett munkánk czélja : megadni a bete-
geknek azon folytonos vigaszt, melyre embertásaink közöl 
leginkább ők szorulnak ; egyúttal őket, — ha veszik az 
Urnák hivó szózatát, — boldog halálra előkészíteni, s 
haláltusájokban segélyezni. 

Müvecskénk tehát első sorban a betegnek szól ; 
ezek megtalálják benne mindazon buzdítást és lelkesítő 
példákat, melyek alkalmasoknak látszanak a beteg ke-
délyét arra indítani, hogy készséggel megnyugodjék 
Istennek kedvelt szent akaratában ; mi az ő állapotában 
egyenlő: összes kötelmeinek teljesítésével. E mellett 
megtalálják azon imákat és áhitatgyakorlatokat is, me-
lyek egyátalán a vallásos sziv szükségletét képezik, még-
is különös tekintettel a betegség állapotára. — Szól 
ezután könyvünk a lelkipásztoroknak is ; ezeket illeti 
ugyanis mindenekelőtt, vigasztalni a betegeket és se-
gélyezni a haldoklókat. Ok megtalálják itt, az ehhez 
legszükségesebb vigasztaló okokat és szentegyházunk 
szokásos segédszereit, azon beosztásban, melyet, — 
saját több évi tapasztalásunk, úgyszintén több idevágó 
szak műnek egybevetése után, — vékony hozzáértő te-
hetségünk szerint, a legczélszerübbnek, a legajánlato-
sabbnak találtunk. — Ritkán van azonban a lelkész 
oly helyzetben, hogy betegét gyakran látogathassa, buz-
díthassa, s a haldoklókat segélyezhesse ; különösen na-
gyobb hitközségekben, hol folyvást bokros teendők kör-
nyezik, s a betegek száma is sokszor jelentékeny. Nem 
sürgősen ajánlatos-e tehát, a mennyire lehet, az ő he-
lyettesítéséről gondoskodni? Igen, ez az egyház óhaja. 
Azért tartalmazza szerkönyve is ezen utasítást: Ha a 
lelkész a betegek látogatásában törvényesen akadályozva 
van, midőn például sokan vannak, ugy gondoskodjék, 
hogy ezen tisztet jámbor erkölcsű, és keresztény sze-
retettel eltelt világi egyének végezzék. — Ezen egyének 
a betegápolók szoktak lenni ; s azért ezek azok, kiknek 
könyvünk szintén különösen szól. Ugy vélekedtünk, ha 
jámbor világiak (betegápolók) szükség esetében helyet-
tesithetik a lelkészt a beteg oldalán, s különösen a hal-
doklóknál, ugy csak kívánatos lehet oly, a nép nyelvén 
szerkesztett segédkönyvről is gondoskodni, mely magában 
foglalja legalább a főbb tudnivalókat és utasításokat 
arra nézve, hogy ily egyének a betegek ápolásánál s a 
haldoklók segélyezésénél, szent és szeretetteljes köteJ-
müknek némi sikerrel megfelelhessenek. 

Ez a hármas czél, melyet a B. K. maga elé tűzött ! 
Ily irányú dolgozatnak egybeállítását jónak láttuk 

annál inkább is, mert hazai vallásos irodalmunk idevágó 
ujabb mü nélkül szűkölködik ; a régiebbek pedig ma 
már bajjal örvendenek használatnak, s talán nem is fe-
lelnek j u e g többé a kitűzött czélnak. A mit egyes na-
gyobb imádságos könyvek nyújtanak, az a legszüksége-
sebbekre is csak hézagosan szorítkozik. 

Másutt ez nem igy van ! A német irodalom például, 
bővelkedik e nemű termékekben. Alig múlik el év, hogy 
egy-egy idevágó ujabb könyv meg ne jelennék; mig a 
korábbiak gyors egymásutánban számos kiadást érnek. 
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A szerzők között vannak : Galara Bernát brixeni her-
czegpüspök ; a tudományok oly oszlopai, m i n t : H e r g e n -
röther bibornok, s a csak nemrég elhunyt P. Har inger , 
római consultor ; kik nem röstel ték, — félbeszakítva tu-
dományos búvárlataikat , — ily semmi tudományosságot , 
legfölebb némi szorgalmat igénylő müvek Írására szen-
telni fényes tehetségüket , s oly becses idejöket. 

És csakugyan ! lehetne-e fontosabb valami, mint a 
betegeknek és haldoklóknak lelki segélyezése? Hisz a 
kinek jó halált szereztünk, annak mindent megszerez-
tünk ! Nem csodálkozhatunk azért sz. Alfonz mondásán, 
ki ugy t a r t j a : „A felebaráti szeretet összes cselekményei 
között Isten előtt egyik sem oly kedves, mint embertár-
sunknak jámbor halálra való előkészítése, segítése." 

A mondot takban, ugy hisszük, munkánk megje le -
nése eléggé indokolva van. 

A „Betegek Könyve" 16-r. alakban mintegy 25 ivre 
ter jedő tar ta lommal, legkésőbb szeptember végén kerül 
ki sajtó alól. Megrendelési ára, czimképpel s márvány-
szegélyű vászonkötésben 1 f r t 20 kr., növendékpapoknak, 
nagyobbszámu megrendelésnél, 80 kr. ; gyűj tők , 10 pél-
dány után, a szokásos tiszteletpéldányban részesülnek ; a 
szétküldés azonban a megrendelők terhére tör ténik. A 
műnek rendes, úgyszintén bolti ára 1 f r t 60 kr. lesz. 

A megrendeléseket, czimemre, szeptember 15-ikéig 
kérem eszközölni. 

Loret to (Sopron m.) 1887. Jézus sz. Szivének ün -
nepén. Mohi Adolf\ plébános. 

VEGYESEK. 
*** Urunk királyunk ő f e l s é g e Tőke-Terebesen 

kétszer szólott a kath. papsághoz. Megjegyzendő, hogy 
ő felsége csak a kath. papsághoz és a törvényhatóságok 
küldöttségeihez intézett nyilatkozatait olvasta ; a többi 
küldöttségekhez könyv nélkül beszélt itt is. Terebesen, 
mint mindenütt szokta, a klérus küldöttségét legeiül fo-
gadta ő fölsége. A küldöttség vezetője Bubics Zsigmond 
püspök e következő üdvözlő beszédet intézte ő felségé-
hez : „Cs. és ap. kir. felség ! Legkegyelmesebb urunk ! 
Engedje felséged határ ta lan kegyelmével, hogy a kassai 
egyházmegye róm. kath. papsága legmélyebb alattvalói 
hódolatát és tántori that lan hűségét királyunk és urunk 
lábaihoz letegye. Szent hivatásunkhoz képest ké r jük a 
Mindenhatót, hogy felségedet és az uralkodó házat min-
den áldásával tetézze és boldogítsa, hogy felséged még 
az évek hosszú során át dicsőségesen uralkodva, hü né-
peit erényeikben, vallásukban és szabadságukban virág-
zón láthassa. Örömünket kifejezve, hogy felséges u runk 
és királyunk magas személye előtt megjelenhet tünk, kér-
jük cs. és apostoli kir. felségedet, hogy egyházmegyénket 
ezután is legmagasabb pártfogásába venni és kir. ke-
gyével boldogítani méltóztassék." 0 felsége e beszédre 
következőleg válaszolt : „It teni megjelenésűket és hódoló 
üdvözletöket, mint hagyományos hiv ragaszkodásuk 
ujabbi zálogát őszinte köszönettel s örömmel fogadom. 
Buzdítsák a lelkipásztori gondjaikra bizott híveket ezen-
túl is az egyház és haza iránt szent kötelmeik lelkiis-
meretes betöltésére, mely működésűkben önöket minden-
kor teljes elismerésem kisérendi." Ezután ő felsége a 
görög szertartású katholikus papság küldöttségét fogadta, 

mely Pasz té ly i János munkácsi püspök vezetése alat t 
járul t a király elé. Pásztélyi püspök a következő be-
széddel üdvözlé ő felségét : Felséges császár és apostoli 
k i rá ly! Legkegyelmesebb u r u n k ! Azon felette örvendetes 
alkalomból, hogy császári és apostoli királyi felséged 
vidékünket legmagasabb látogatásával ki tüntetni méltóz-
ta tot t , a munkácsi egyházmegye részéről a legmélyebb 
tisztelettel és alázatossággal já ru lok én is káptalanommal, 
lelkészeimmel és hiveimmel együtt , alattvalói hódola-
tunkat és tántor í thata t lan hűségünket császári és apostoli 
királyi felséged legmagasabb t rónja zsámolyához egész 
odaadással letenni, azon legalázatosabb kérelemmel, mely 
szerint császári és apostoli királyi felséged, ezen alatt-
valói legmélyebb hódolatunkat tőlünk legkegyelmesebben 
elfogadni és minket továbbra is legmagasabb kegyelmében 
megtar tani méltóztassék. A legmélyehb hála és a leg-
bensőbb ragaszkodás naponta emlékünkbe hozza azon 
számtalan jó té teményeket és legmagasabb kegyelmet, 
melyekben minket ugy császári és apostoli királyi felsé-
ged, mint dicső elődjei is folytonosan részesíteni és atyai-
lag gondozni kegyeskednek; azért mi mindennapi imá-
inkban kér jük az isteni gondviselést, hogy cs. és ap. 
királyi felségedet, felséges királynénkat , fenséges Rudolf 
t rónörökösünket és az összes uralkodó család tagja i t 
mindig áldja meg és népeinek boldogitására sokáig bol-
dogul éltesse (él jenzés.) Ezen beszédre a király követ-
kezőképen válaszolt : „Örvendve fogadom itteni megje-
lenésűket és a hűség érzelmeit tanusitó hódolatukat . Nem 
két lem, hogy az összes görög katholikus papság, mely-
nek működését mindenkor különös figyelemmel kisérem, 
szent és hazafias hivatásától á thatva a gondjai ra bizott 
népességet ezentúl is csak a trón és haza iránti hűség, 
valamint a vallásos erkölcsiség u t ján fogja vezetni, mi-
által mint jelenleg, ugy jövőre is változatlan kegyel-
memre és elismerésemre fog találni." 

*** Esztergomnak f. hó 11-én ünnepe volt. Aznap 
avatta fel mélt. és f t . dr Mdjer István vál. püspök és 
általános érseki helynök Szentgyörgymező külvárosban 
azt a kisdedóvót és leányiskolát, melylyel ő emja Simor 
JánOS bibornok hg. pr imás alkotásainak hosszú sorát 
szaporította. 

— Aranymise. Bokányi György cz. kanonok és sze-
petneki plébános ur f. hó 4-én tar to t ta secunditiáját. 
Üdvözöljük ! 

— Windhorst koponyájáról maga Windhors t tet te 
a német katholikus tanuló i f júság lakomáján Trierben a 
következő nyilatkozatot : „Dr Virchow megvizsgálta ko-
ponyámat és azt a maga nemében párat lannak (einzig in 
seiner Art) találta. Halálom esetére el is kérte azt a 
maga számára, hanem nőm ez ellen ti l takozott . Szeren-
csémre fejemet még nyakamon érzem." (Germaniai.) 

— Nagyobb összegű kegyadományok, melyek a vesz-
prémi tüzkárosul tak részére befolytak : a veszprémi káp-
talan 500 f r t , Pribék I. f. püspök 100 frt , ő csász. és ap. 
kir. felsége 1000 frt , SifflOr JánOS bib. hg-primás 500 
fr t , Trefort A.g. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
üresedésben levő veszprémi püspökség részéről 1000 fr t , 
Devtcs Józs. kanonok 100 fr t , a székesfehérvári káptalan 
200 frt , a budapesti kegyesrendi tanárok 50 frt . 

— Nevezetes megtérés. J o Kasiva Mura, a japán 
követség volt berlini katonai at tachéja, f. évi aug. 29-én 
a mariascheini hires búcsújáró hely templomában fölvette 
a szent keresztséget. Katonai tanulmányok czéljából E u -
rópa több országában te t t utazásai közben megismerke-
dett a kath. papsággal s ez ismeretség kapcsán kifej let t 
eszmecserék gyümölcse lőn a keresztény kinyilatkoztatás 
és vallás elfogadása. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Figyelmeztetés. 
A Szent-István-Társulat választmánya f. é. február 

hó 24-én tar tot t üléséből dr Fraknói Vilmos apátkanonok 
ur ő nagysága adományából két rendbeli pályázatot hir-
detett. 

I. Kívántatik egy magyarországi kath. főpapnak 
vagy kath. egyházi irónak jellemrajza. — Jutalma a 
tiszteletdíjon felül husz körmöczi arany. 

II. Kívántatik egy pápának, szentnek, egyházi irónak 
legújabban (1880—1887.) külföldön megjelent nagyobb 
monographiája alapján készült tanulmány. — Juta lma 
az írói tiszteletdíjon felül 10 körmöczi arany. 

A pályázat részletei különben a „Kath. Szemle" I . 
füzetének hasábjain közölve voltak. 

Mély tisztelettel hívom fel az érdekelteket, hogy a 
pályamunkák beküldésének határnapja 1887. október hó 
elseje; az idegen kézzel leirt, jeligés levéllel ellátott pá-
lyamunkák a Szent-István-Társulat titkári hivatalához 
küldendők. 

Budapesten, 1887. szept. hó 14-én. 
Hummer Nándor, 

a Szent-István-Társulat t i tkára . 

A pistojai álzsinat s annak következményei. 
I r t a : Dr Kazaly Imre. 

(Folytatás), 

A szokatlan ujitások nem maradhattak ti-
tokban Lipót nagyherczeg előtt; s ő az újítá-
sokat legkevésbbé sem kárhoztatta, sőt hatá-
rozottan helyeselte azokat. — Talán ha más 
időkben él vala a nagyherczeg, észre sem veszi 
a vicarius generalis reformjait. Ám akkor táj t 
sajátságos nézetek kaptak lábra Európa udvari 
köreiben. Az egyházi ügyekbe való szertelen 
beavatkozás, a polgári hatalomnak az egyházi 
joghatóság rovására történő kibővítése, — csak-
nem általános s divatosnak mondható politikája 

lett a legnevezetesebb kormányoknak. Franczia-
országban XIV. Lajos ideje óta a király a par-
lamenttel egyesülten gyönyörködött az egyház 
lenyügözésében. Ausztriában II. József valóságos, 
bár formailag ki nem mondott, schismát idézett 
elő ellenmondást nem tűrő újításai által. A két 
kath. kormány példája csak buzditólag hatott 
II. Frigyes porosz királyra és VI. Katalin orosz 
czárnőre, kik békókba verni törekedtek a 
kath. egyházat. — Lipót toscanai herczeg sem 
akart távol maradni a kormányok chorusától. 
ISTeki is — mint vélte — erélyt és reformatori 
szellemet kellett tanúsítania a kath. egyházzal 
szemben. — De ugy látszik nem tudta, mily 
irányban s mily módon kövesse a divatos po-
litikát. Fivérét II. Józsefet már csak azért sem 
akarta egyszerűen utánozni, mert ismerte az 
olasz népnek rendkívüli ragaszkodását vallásához 
s tudta, hogy e nép az Ausztriában foganatosí-
tot t erőszakos reformokat tűrni nem fogja. A 
nagyherczeg környezetében, mint már fönnebb 
emiitők, nem vala ember, ki őt az egyházi 
reformok terén vezérelje és sugalmazza. Ép azért 
nagyon is kapóra jöt a fiórenczi vicarius gene-
ralis viselkedése. Ez lesz az én emberem — gon-
dolá magában a nagyherczeg; ezt az embert 
teljesen meg kell a magam számára nyernem 
s tanácsadómul választanom. A gondolatot nem 
sokára tett követte. Lipót ugyanis Ricci Scipiót 
a fiórenczi vicariusság viselése körül szerzett 
érdemei (!) jutalmául 1780-ban az egyesitet pis-
tojai és pratói egyházmegyék főpásztorává ne-
vezte ki. Ez időtől kezdve a nagyherczeg is a 
divatos politikának embere lett. Gyors egymás-
utánban adott ki egyházi ügyekre vonatkozó 
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rendeleteket. A tartomány püspökei számára uj 
kátét irt elő; meghatározta, mily könyveket ad-
janak a vallásosság előmozditására a hivek ke-
zeibe. Korlátok közé szoritá a körmenetek tar-
tását, több ájtatos társulatot eltörült, apró rész-
letekbe bocsátkozva újból rendezte az isteni tisz-
teletet s a vallás szertartásait. — Mindenki 
tudta, hogy az uj rendeletek Ricci sugalmázá-
sából származnak. Senki előtt sem vala titok, 
hogy a mint a. nagyherczeg a mellőzhetlennek 
vélt divatos politika érvényesítésénél Riccit ta-
nácsával él, akként Ricci is jansenisticus elvei-
nek foganatosítására a nagyherczeget használja 
fel vak eszközül. — Erről annál kevésbbé lehe-
tett kételkedni, mert a toscanai püspökök közül 
csakis Ricci volt az, ki saját egyházmegyéjében 
nagy hévvel hajtá végre a fejedelem rendele-
teit. Ezenkivül hiveinek nem csekély bámulatára 
és megbotránykozására oly hittani vitákat élesz-
tett, melyek Toscanában teljesen ismeretlenek 
valának. Megtámadta és eltörülte a sz. kereszt-
úti ájtatosságot, nyiltan kárhoztatta és „Cordio-
latriá"-nak nevezte Jézus sz. szivének tiszteletét, 
a búcsúkról szóló tanok ellen is fölemelte sza-
vát. Egy nyomdát állitott föl csakis azon czél-
ból, hogy a régi jansenista és gallicán elveket a 
sajtó utján tejeszthesse. Újból kiadta az utrechti 
schisma jogosultságát védő, valamint azon mü-
veket is, melyek a pápa primátusa ellen irá-
nyultak. Quesnel hirhedt iratát „Reflexions mora-
les" körlevél utján közölte plébánosaival s „arany 
könyvnek" nevezte azt. Püspöki palotájában con-
ferentiákat rendezett, melyeken jansenista tanok 
érdekében törtek lándzsát a főpásztor hason-
szőrű theologusai. — Minthogy azonban Toscana 
többi püspökei legkisebb kedvet sem mutattak 
az importált tanok mtgszivlelésére, s az alsó 
papság épp ugy mint a hivek vonakodtak bebo-
csátkozni oly vitákba, melyek a tartományban 
csakis viszály és egyenetlenség magvát fogták 
volna elhinteni : azért Ricci azon mesterkedett, 
hogy a toscanai clerus akarata ellenére is kény-
telen legyen foglalkozni a gallicán és jansenista 
tendentiákkal. — E czélból rávette a nagyher-
czeget, hogy két rendbeli utasitást tegyen közzé, 
mely a tartomány főpásztorait egyházmegyei 
zsinatok tartására kötelezte. Ötvenhét czikkelybe 
foglalva tüzetesen is meghatározta a nagyher-
czeg a tárgyakat, melyek felől a minden két 
évben egybehívandó zsinatok tanácskozni tar-
toznak: „szükséges — igy szólt többi közt a feje-

delmi utasítás — az egyház üdve érdekében 
zsinatokat tartani, hogy a püspökök plébánosaik 
és egyéb egyházi férfiaktól nyert értesülések 
nyomán megtudják a netán becsúszott visszaélé-
seket, s azok ellenében a clerussal egyetértve 
rendelhessenek hathatós óvszereket. A plébánosok 
azok, kik a gyülekezeteken, — a kanonok s egyéb 
javadalmasok előtt is, első sorban tanácskozási jog-
gal birnak. A zsinatoknak egyik főteendője lesz 
a breviárium és missale reformálásáról gondos-' 
kodni, s megbeszélés tárgyává tenni : nem lenne-e 
czélszerü a szentségeket a nép anya nyelvén 
kiszolgáltatni. A tanácskozmányoknak legfonto-
sabb s a püspöki tekintély javára irányult tár-
gya leend kikutatni, a római curia által bitorolt 
azon jogokat, melyek a püspökök részére len-
nének visszaszerzenclők, azt is meg lehet vizsgálni : 
vájjon a Róma részére föntartott dispensatiók 
közöl melyek tekinthetők usurpatióknak s me-
lyeket kellene ennélfogva a püspökök számára 
visszakövetelni. 

Az 57 articulus fölött való tanácskozást, 
azok tulajdonképeni szerzője Ricci sietett meg-
kezdeni, E czélból tartá Pistojában azt az egy-
házmegyei zsinatot, mely czikkünknek lényeges 
tárgyát képezi. 

(Folytatjuk.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
ZDr. Piszter I:mrétől. 

(Folytatás.) 

3. Azon érveket, melyekkel tételünket bebizonyítani 
fogjuk, két csoportra osztjuk. Az egyikbe a tekintélyi 
érvek, a másikba a dolog természetéből (a priori) vett 
érvek fognak tartozni. 

Minthogy azonban ezen kérdésnél a tekintélynek 
emlegetése talán megbotránkozásra adhat alkalmat, hogy 
mi, philosophiai vitában tekintélyre akarnánk támasz-
kodni, — azért bevezetésül ezen tekintélyi érvekre vo-
natkozólag néhány megjegyzést bátorkodom előre bo-
csátani. 

Először is kijelentem, hogy azok kedveért, kik „az 
aestheticus és mübarátra nézve teljesen közönyösnek 
tar t ják," mit mond a szt. irás, — egészen mellőzni fo-
gom a szt. írásból vett idézeteket ; sőt egyáltalán azt, 
a minek legkevésbbé is „theologus" mellékize lenne, a 
legnagyobb gonddal fogom kerülni. Ily módon egyrészt 
nem fogom ingerelni bizonyos aesthetikusok érzékeny-
ségét, másrészt azokat is kielégíthetni vélem, kik előtt 
a bölcseleti kutatások és a kinyilatkoztatott igazságok 
harmóniája nem közönyös dolog ; és pedig kielégíthetni 
vélem épen nem gyanúsan hangzó eredményeknek el-
érésével. 

A tekintélyek, kikre leginkább támaszkodni fogok, 
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nem mások, mint a classicus, különösen a görög bölcse-
let legkiválóbb repraesentánsai, az Akadémia, a Peri-
patetica, a Stoa és a Neoplatonismus jól ismert rérfiai. 
S miért kiváltképen ezek ? — Először is azért, mert ha 
a görög szellem minden téren aunyira praedomináló, 
lehetséges-e, miszerint ebben, a szépmüvészeteket any-
nyira érdeklő kérdésben is ne volna első sorban érdemes 
arra, hogy nvilvánulásának súlyát, értékét érezzük ? Az-
után meg, éppen a szép-müvészetek különösen a görög 
szellem praerogativ dominiumát képezik. Ki hinné pedig, 
hogy nem a görög bölcsészek voltak leghűbb theoreticus 
kifejezői annak, a mit a görög művészek praxisa produ-
kál t? Ha tehát a görög művészet kétségbe vonhatlan 
tekintély a művészek előtt, ugy a görög aesthetica első 
sorban érdemli meg, hogy minden idők aesthetikája fö-
lött tekintélylyel birjon az aesthetikusok előtt. — To-
vábbá, a mi az ujabb bölcsészek tekintélyét sok más 
kérdésben, ugy a jelenlegiben is gyanússá teszi, az azon 
körülmény, hogy „quot capita, tot sensus." A görög böl-
cselet pedig, legalább is annak az emiitett négy legkivá-
lóbb iskolája, bámulatos, mennyire összevágó, egybe-
hangzó tanokat állit föl, mikor a szépség fogalmának 
meghatározásáról van szó. — S végre, hogy az ujabb 
időben az „aesthetica története az egymást félreértő vé-
lemények chaosából alig képes egy pár, ugy — a hogy, 
biztosan álló hidat, mely a megegyezésre vezetne, fölta-
lálni," x) — ez valószínűleg onnét van, mert mindenki 
egész újból akarta az aesthetica épületét construálni, és 
azon alapokat, miket a mult idők, kivált a jelen kérdést 
illetőleg a görög bölcselet szolgáltatott, előkelően igno-
rálta. — íme tehát, ezen okokból támaszkodunk mi a gö-
rög bölcselőkre tételünk bebizonyításánál. 

4. Hogy a dolgokat, mert szépek, szeretjük, mu-
tat ja azon nyelvi szokás is, mely szerint a szépet és a jót 
oly gyakran fölcseréljük. A jóság tudvalevőleg azon sa-
játsága a dolgoknak, mely a szeretetnek tulajdonképeni 
tárgyát képezi. Ha tehát ezen két szót oly könnyen föl-
cseréljük, ez arra mutat, hogy az általuk megjelölt fo-
galmak nem állhatnak egymástól nagyon távol, s ha a 
jó dolgokat szeretjük, akkor szeretjük a szép dolgokat is. 

Különös fontossággal bir itt az, hogy éppen a 
classicus nyelvek azok, melyek a „szép" és „jó" kifeje-
zéseket egész rendesen fölcserélik, fölváltva használják. 
Ebből ugyanis kitűnik, hogy azon népek, melyek a mű-
vészetek terén legnagyobbat alkottak, s éppen azért szel-
lemük, meggyőződésük, a mint az a nyelvi szokásban 
jelentkezik, a művészetekre nézve különös jelentőséggel 
bir, — hogy ezen népek a szépet és jót rokon fogal-
madnak, s igy a dolgokat, mert szépek, szépségükért ; 
szeretetreméltóknak tartották. 

Hogy ez csakugyan igy van, eléggé ismeretes do-
log azok előtt, kik e két nyelvben némi jártassággal 
birnak. A xaXóg tulajdonképen „szép," az áya&óg tulaj-
donképen „jó," különösen „erkölcsileg jó," és nem egy-
szer a „jó" megjelölésére a xcdóg és viszont nem egyszer 
a „szép" megjelölésére az áya&óg használtatik ; vagy 
pedig a két szó egymásba olvad (xalog xa'aycc&óg), a mi 

') Lotze. 

által ismét ezen két forgalomnak, a szép és jónak közeli 
rokonsága van documentálva. 

Hasonlóképen a latin nyelvben. A „szép" rendes 
jegye a „pulcher," a „jót," különösen az „erkölcsi jót" 
„honestus* fejezi k i ; és ismét nein egyszer történik meg, 
hogy a két szót fölcserélik. Cicero az architectonicus 
szépséget, Yirgilius még a lovak színének szépségét is a 
„honestus" szóval fejezi k i ; máshol pedig ugyancsak 
Cicero azok dolgokat, melyek az önzetlen szeretet tár-
gyát képezik (quod sua dignitate nos trahit), a „honesta" 
collectiv kifejezéssel illeti. 

Azt hiszem, nem tévedek, mikor ezen nyelvi szo-
kást figyelemreméltó érvnek tartom, mely t. i. alkalmas 
legalább is annak valószínűvé tételére, hogy a dolgokat, 
mert szépek, szeretjük. 

5. Jelentőségében nyer ezen nyelvszokás akkor, ha 
kimutatható, hogy a bölcselők, a classicus népek szelle-
mének ezen legtekintélyesebb képviselői és legmegbízha-
tóbb kifejezői azért cserélték föl ezen szavakat, mert ők 
a „szép" és „jó", a „szép" és „szeretetreméltó", a „szép-
ség" és „jóság" terminusokat synonymoknak, és igy az 
ezen szavak által megjelölt eszméket és dolgokat obíective 
azonosoknak tar tot ták ; mert ebből eléggé kiviláglik, mi-
szerint nemcsak a köznép, hanem a görög és római böl-
cselők fölfogása szerint is a dolgok, mert szépek, épugv 
szeretetreméltók a mint ugyancsak szeretetre méltók a 
dolgok jóságukért. 

Egy régi görög közmondás szerint „a szépség sze-
retetre ébreszt ;" s a mily bizonyos volt a stoicusok 
előtt az, hogy a szépség élvezetet okoz, époly bizonyos 
volt, „hogy saját benső becse folytán szeretetünket hivja 
ki, és soha nem képes eltelni az ember vele." 2) 

Platónál olvasható a következő megjegyzés: „tel-
jesen igaz az, hogy a mi szeretetreméltó (.sqkőzóvj, az 
valójában szép (TÓ reo övti xedöv), nemes, tökéletes és 
derék." y) 

Ha Cicero szerint4) „az erénynél mi sem megnye-
rőbb, mi sem szebb, mi sem szeretetreméltóbb;" és „ha," 
ugyancsak szerinte, „láthatná az ember az erény szépsé-
gét, csodálatos szeretetre gyuladna iránta :" 5) ugy ő bizo-
nyosan azon meggyőződésben volt, hogy a „szép" és 
„szeretetreméltó" synonym, és hogy a szépség a szere-
tetnek épugy tárgya, mint a jóság. Ebben egyébként 
semmi különöset sem találunk, miután mai napság is, s 
minden népek fölfogása szerint is a „szép", a „kedves", 
a „szeretetre méltó" ugyanegyet fejeznek ki. 

Plotinusnak, a neoplatonismus egyik képviselőjének 
szavai érdemesek, hogy terjedelmesebben idézzük : y ) „Mit 
érzesz magadban egy szép cselekedet-, egy szép kedély-, 
egy nemes jellem-, s általában az erény és annak nyil-
vánulásai-, a lélek szépségével szemben ? . . . S micsoda 
ezen érzelmek tulajdonképeni tárgya ? nem alak, sem 

To -tíakov cpíXov EÍVCÍL. 
2) V. ö. Jungmann. Aesth. 76. §. Cit. 38. sz. sz. 886. lp. 
3) V. ö. Jungmann. Aesth. 105. sz. cit. 894. lp. 
4) Epis t . ad. F a m . 9, 14. 
b) De offîc. I. 5. 14. a hol egyébként Cicero Pla to „Phaed-

rusából" idézi e szavakat . 
6) De pu lchr i tud ine c. 4. 5. 
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szín, sem kiterjedés, — hanem a lélek, melynek nincs szine, 
s a melyben a szintén szintelen bölcsesség lakozik, és a 
többi ragyogó erények . . . Látod itt a nagylelkűséget, 
az egyenes lelküséget, a tiszta önmegtartóztatást, a tisz-
teletet parancsoló bátorságot, és mindezek fölött látha-
tod az azokon szétömlő fényét a szellemnek. Ezek cso-
dálatba ejtenek bennünket, és szeretetre indítanak, s 
azért nevezzük mindezt szépnek. Miért?" — stb. 

Isten tehát az „erkölcsileg jó" (erény stb.) synonym 
a „szép"-pel; és igy méltán mondhatjuk, hogy a classi-
cus népek- és bölcseknek fölfogása szerint a dolgok, 
mert szépek, a szeretetnek tárgyát képezik. 

6. Talán még világosabban jelentkezik ezen fölfogás 
akkor, mikor ugyancsak a classicus népek bölcselői két-
ségtelen igazságnak tekintik azt, hogy minél szebb vala-
mi, annál inkább szeretetre méltó ; és hogy a mi nem 
szép, azt nem is lehet szeretni ; és Isten azért méltó a 
legnagyobb szeretetre, mert a legszebb lény. Mindez csak 
ugy érthető, ha a „szépség" és „jóság" nem állnak mesz-
sze egymástól, és éppen azért a szépség is tárgyát ké-
pezi a szeretetnek. 

A neoplatonisták szerint „van-e valami szebb, mint 
az erény és a bölcsesség ? — s van-e valami rútabb, 
mint a mi evvel ellenkezik de ugyancsak szerintük ez 
az erény „lelkünknek jósága," „sokkal erősebb szeretetet 
ébreszt föl bennünk, mint a látható (érzéki) szép dolgok." 
Tehát a „szebb" a „jobb" és „szeretetre méltóbb" egyet 
jelentenek itt. 

Plato azt kérdezi Socrates személyében: „egy szép 
lélek, és a vele harmóniában levő szép külső, mely a 
lélek szépségét kifejezi, — nem valami nagyon szép lát-
vány ez?" — S miután erre igenlő választ kapott, „már 
pedig — folytatja, — a mi legszebb, az mindig a legki-
válóbb szeretetre méltó is;" s miután ezt is megengedik 
neki, azt következteti : „tehát olyan embert fogunk leg-
inkább szeretni, a ki a szépnek (t. i. erénynek) szenteli 
életét." J) 

Más alkalommal Socrates 2) arra tanit, hogy „a mit 
az istenek tesznek, azt mind a szépség iránti szeretetből 
teszik, — mert a rutát nem lehet szeretni, s a mikor 
csak szeretünk valamit, azt csak azért szeretjük, mert 
szép." 

Ez a tan átment a neoplatonismusba is, és ott ta-
lán még erősebben lőn kifejezve. Igy pl. Maximus (Ty-
rusi) : „Szerethetünk-e mást, mint a szépet ? — Lehetet-
len. Az már nem lenne szeretet, melynek tárgya nem a 
szépség lenne." 3) 

Istenről, mint a legnagyobb szépségről, és épen azért 
mint szeretetünk legfőbb tárgyáról Plotinus olyan benső-
séggel, oly vágyteli szivből fakadó szavakkal beszél, 
hogy lehetetlen azokat ide át nem irnunk: „Ahhoz kell 
ismét lelkünkben fölemelkedni, a ki maga a jóság, s a 
kihez minden élő lény vonzódik. — Mily heves szere-
tetnek kell fölébredni bennünk, mikor őt lá t juk, — mily 
égető vágynak a vele való egyesülésre, mily elragadó 
gyönyörnek?! — Annak, a ki őt még nem látja, maga 

Pla to de Republica 1. 3. 
2) Plato. Symposion. 
3) Dissertât, 27. al. 11. n. 3. 

a jóság, kihez természetszerűleg vonzódik ; annak pedig 
a ki őt lát ja , maga a szépség, kinek megpillantásánál 
édes bámulattól és gyönyörtől érzi magát elragadtatva, 
mert igaz szeretettel öleli őt (ezt a szépséget) át, sze-
retettel, mely minden más szeretetet és vágyódást messze 
fölülmúl, szeretettel, mely minden másnak, mit eddig 
szépnek tartott , megvetésére készti őt. . . . Mert ő leg-
főbb szépség, maga az eredeti szépség, azért teszi mind-
azokat, kik őt szeretik, szintén szépekké és szeretetre 
méltókká. Éppen azért ő a küzdés jutalma, a nagy, a 
végzetes küzdésnek, melyet minden szivnek végig kell 
küzdenie ; s azért oda kell összes fáradozásunkat irányí-
tani, hogy valamiképen ezen dicső látástól el ne essünk; 
mert az a boldog, a ki azt eléri, boldogtalan mind az, 
a ki attól megfosztatik. Mert nem az a boldogtalan, a 
ki a szép színeket vagy a szép alakokat nem mondhatja 
magáéinak ; nem az a boldogtalan, kinek se hatalma, se 
uralma, se koronája, — hanem az, a ki ezt a boldog-
ságot (a legnagyobb szépség látását és élvezését) ve-
szíti el." x) 

Ha ugyanezt a szt. Írásból, vagy valamelyik szt. 
atyából idéztük volna, talán vállat vonitana rá bizonyos 
aesthetica ; Plotinust, a pantheistát talán nem fogják 
gyanúsítani, és „az egyoldalúság igen magas fokáról" 
vádolni. 

Tehát ismét ugyanazon eszmével találkozunk, me-
lyet tételünk kifejez : a dolgok, mert szépek, szeretetünk 
tárgyát képezik. A legfőbb lény, mert a legfőbb szépség, 
azért a szeretetnek is legfőbb tá rgya ; a mint megfor-
dítva nem lehet a szeretetnek tárgya az, a mi nem szép. 
— Ezen nyilatkozatok a legvilágosabban szólnak álli-
tásunk mellett. 

Legfölebb arra gondolhatna valaki, hátha itt nem 
az igazi, nem a tiszta szeretetről van szó, hanem az 
önző szeretetről; a mely esetben lehetséges volna, hogy 
szeretjük a szép dolgot azért ; mert (pl. értelmi) élveze-
tet okoz. 

Óhajtanok azonban, hogy ezt az idézettek közül 
csak egyetlen egy nyilatkozatból is indokolnák. Minde-
nikben azt olvastuk, hogy szeretjük a szépséget, és nem 
a szépség nyújtotta élvezetet ; a mi szép, az szeretetre 
méltó, a mi nem szép, az nem méltó a szeretre ; a 
legfőbb szépség a legfőbb szeretetre méltó stb. Vagyis: 
mindig maga a szépség, és nem az általa okozott él-
vezet az, ezen nyilatkozatok szerint, a mi a szeretet-
nek tárgya ; s igy ha itt élvezet van, az nem előzi meg, 
hanem kiséri a szeretetet. I t t a tiszta szeretetről, és ha 
élvezettel jár az, a tiszta szeretetnek élvezetéről lehet 
csak szó. 

A tekintélyi érvet tehát befejezettnek tart juk ; csu-
pán csak Greguss A. néhány szavát fogom még idézni:2) 
„Több nyelvnek nincs külön szava a jóra meg a szépre, 
csak egy van mind a két forgalomra. Ilyen az orosz 
„kharasi," a cseremisz „szájé," a tatár „jaksi." A német-
ben a „schön" szintén pótolja a „gut"-ot, még pedig 
mind erkölcsi, mind hasznos értelemben . . . A sinai 

1 „De pulchri tudine" c. 7. 
2) „A szép erkölcsi alapjáról." 334. 1. 
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„gion-dzu," Schott Vilmos szerint, olyan embert jelent, 
a ki szépen és jól viseli magát ; s hogy a két eszmét 
a görögök is azonosították, bizonyítja a kalokagathia 
szavuk." 

Már pedig tudjuk, hogy a jóság a szeretnek tu-
lajdonképeni tárgya, ennélfogva ugyanezt kell monda-
nunk a szépségről is : vagyis, a mint tételünk állitja : a 
dolgok azon sajátsága, melynél fogva azokat szépeknek 
mondjuk, a tiszta szeretetnek képezi tárgyát ; épugy t. i. 
mint a jóság nem az önző, hanem a tiszta szeretetnek 
tárgyát képezi. 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 16. Szentséges atyánk levele 

Rampolla Márián bibornok-államtitkárhoz. VII. — Midőn 
szentséges atyánk jogait a világi souverainitásra revin-
dikálja, lehetetlen hallgatnia Olaszországról. Es egész 
határozottsággal felállítja a té te l t : „A pápával való 
egyetértésben van Olaszországnak üdve és nagysága 

XIII. Leo pápa ezt a tételt a contrario bizonyítja. 
Kifejti ugyanis, hogy a mostani állapot Olaszországnak 
„semmit sem használ, sőt árt." Még pedig két szem-
pontból : kül- és belbonyodalmakra ad okot. Hogy igazi 
olasz katholikus a pápa mostani helyzetével nem lehet 
megelégedve, világos dolog. Bármely érzület is legyen 
nagyobb az olasz ember szivében, akár a vallásosság, 
vagy a hazafiság, kétségtelen, hogy mind a két szempont 
nagyon kívánatossá, sőt szükségessé teszi a pápa mostani 
helyzetének megváltoztatását. Vallási szempontból meg-
ítélve a dolgot, világos, hogy igazi katholikus mitsem 
óhajthat és kívánhat sürgősebben, mint hogy a pápa él-
vezze mielőbb a neki annyira szükséges souverainitást. 
Abban ugyan nincs se erős, se nagyon korrekt katho-
likus ézzület, ki bele tudná magát találni a mostani 
helyzetbe, hogy ezt állandósítani kívánná. Jó gyermek 
atyjának boldogtalanságában soha sem lehet nyugodt 
és boldog, és ki elmulasztja azt megtenni, mit tehet és mit 
atyja érdekében tennie kell, nem is méltó a fiu nevére. 

De a józanul értelmezett hazafiság sem kívánhatja 
a pápa mostani helyzetének állandósítását. Mert bár-
mennyire is rajongjon az olasz az elért „olasz egységért," 
igen rövid eszű és korlátolt felfogású hazafi lenne az, 
ki az „egységnél" nem ismerne nagyobb és becsesebb 
javakat. Az államok boldogsága nem annyira az egység-
től, mint inkább az erős szilárdságtól függ ; sőt tartós 
egység nem igen képzelhető erős szilárdság nélkül. Mit 
ér Olaszországnak egységesnek lenni, de napról-napra 
jobban megingatva látni amaz alapokat, melyeken trón 
és állam egyedül biztosan á l lhat? Milyen Olaszország 
haszna és előnye az elért „egység"-ből, ha az, ami az 
egységet szilárdítja, hiányzik." Önmagától kell össze-
dőlnie egy államszerkezetnek, melyben nincsen erő a 
mesterkélten és igazságtalanul összeállított egységet fenn-
tartani. Pedig Olaszország ezen az uton van. A pápai 
tekintély megszorítása, sőt egyenes megtámadtatása — 
a még élénk emlékezetben levő meetingek tanúsítják — 
nem nagyon alkalmas a tekintély elvét általában, a mon-

archikus elvet különösen megszilárditani. Amit szabad 
a pápa ellen tenni, mért nem volna szabad a király 
ellen ? A hevesvérű olasz, ki ugy is kész minden pil-
lanatban valamely zavargásra, vajmi gyorsan megtalálja 
a consequentiát. Es vájjon hogyan hatnak Olaszországra, 
de különösen Rómára a pápa jelenlegi helyzetében köny-
nyen előfordulható és tényleg már elégszer előfordult 
tüntetések, a gyűléseken uralkodó izgató hang, a saj-
tóban észlelhető mindennapi bántalmazás? Vájjon mindez 
a vallásosság és közerkölcsiség előmozditására történik-e P 
Vagy ellenkezőleg nemde előmozdítja azt az iszonyatos 
módon terjedő vallástalanságot és erkölcstelenséget, me-
lyekben a modern Olaszország annyira kitűnik és me-
lyeket a hivatalos statisztikai kimutatások kétségbevon-
hatlan hitelességgel felderítenek. „Ha látjuk — ugy mond 
a pápa — hogy Jézus Krisztus helytartójának szava 
megvetésben részesül, előáll a lelkiismeret zavarodása, 
a vallástalanság és erkölcstelenség növekedése, ezek pedig 
mind a közjólétnek káros elemei." 

De nemcsak befelé, hanem kifelé is elég oka van 
Olaszországnak a mostani helyzettel szakítani. Szentséges 
atyánk bölcs tapintatával csak annyit jegyez meg, hogy 
„Olaszországra politikai tekintetben is származhatik ve-
szedelem, melytől hazánkat egész lelkünkből mentve sze-
retnők látni." Tény, hogy lassan, de szemmel láthatólag 
érik a vetés. Az egész világ katholikusainak ritka egy-
értelműsége a pápa teljes souverainitásának helyreállítása 
érdekében, mely meg nem szűnik, hanem egyre nőni fog, 
kivált ha még rosszabbra fordul a pápa helyzete, előbb-
utóbb oly kényszerítő hatalommal lesz a kormányok el-
járására, hogy egyik vagy másik uton a pápa helyze-
tének megváltoztatására fog vezetni. Ha egyszer elérke-
zettnek lát ja az isteni Gondviselés a pillanatot, hogy a 
római kérdést megoldásra vigye, akkor a katholikusok 
magatartása mindenesetre nagyban fog befolyni a hely-
zet tisztázására. De szentséges atyánk legjobban szeretné 
békés uton létesíteni a kibékülés müvét és azért újból 
Olaszországhoz fordulva a következő szép szavakat 
mondja : „Olaszország mindabban, a mi egy nép boldo-
gulását és dicsőségét illeti, a mi a polgárisodás nevét 
megérdemli, sokat nyerne ezzel, mert a mennyiben a 
Gondviselés azt akarta, hogy az olasz legyen a pápaság-
hoz legközelebb álló nemzet, ugy ő veszi jótéteményeinek 
leggazdagabb hasznát, feltéve, hogy ut jokba nem áll vagy 
nem harczol velők szemben." (Vége köv.) ? 

Budapest. Windhorst beszéde a német katholikusok 
XXXIV. nagygyűlésén Trierben. — 

A német katholikusok trieri nagygyűlésének egyik 
fénypontját képezi dr Windthorst zárbeszéde, melyben 
rövid visszapillantást vet a nagygyűlésben tárgyaltakrai 
ecseteli a jelenlegi viszonyokat, és utasitásokat ad a 
jövőben való küzdelemre és eljárásra nézve. 

Nincsen elegendő terünk arra, hogy a beszédnek 
részletes és érdemleges fejtegetésébe bocsátkozzunk ; csak 
azon főeszmét akarjuk kiemelni, mely az egész beszéden 
vörös fonalként átvonul, és a mely a Németországban 
elért eredményeknek alapokát képezi. Es ez a kitartás, 
mely önzetlenséggel, áldozatkészséggel és tetterővel pá-
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rosulva megmentette a németeket az államegyháztól 
és megóvta számukra „a tiszta szilárd vallást." „ A ki-
tartás mindig győzelemre vezet", mondja Windthorst be-
szédjének végén. 

De lássuk miként érvényesiti beszédjében a ki-
tartás eszméjét és miként véli általa az egyház-politikai 
viszonyokat még kedvezőbbekké tehetni. Mert a jelen-
legi állapot csak ideiglenes, átmeneti, csak fegyverszünet, 
mely alatt előnyös békét lehet és kellene kötni ; de ehhez 
küzdés, kitartás kell. 

Windthorst elősorolja beszédében azon dolgokat, 
melyek a katholikus egyházra még mindig sérelmesek, 
és ezek közé tartozik először a kifogásolási jog és mind-
azok, a mik még a májusi törvényekből fennállanak. 
Egészen nyugodt csak akkor lesz, hogyha a status quo 
ante, mindenben és teljesen vissza fog állíttatni. „Es ezen 
czél el is lesz érve" — m o n d j a — „ha folytonosan olyan 
erélylyel küzdünk, mint azt eddigelé tet tük." 

Ezután Winthorst áttér a német katholikus sajtóra, 
melynek nem csekély érdemei vannak a harcz megszün-
tetésében és a béke előmunkálásában. Kéri a sajtó anyagi 
és szellemi pártolását, azon óhajának adva kifejezést, 
hogy a kitűnőknek bizonyult erőket tömöríteni kellene. 
Ilv módon még hatalmasabb actióra lehet számítani. 
„Ne hanyagoljuk el a sajtót" — mondja — » n a gy szük-
ségünk van rá ; arról kell gondoskodnunk, hogy minden 
hiba és rendetlenség, a mi történik, minden körülmény 
közt azonnal horholtassék." 

A sajtó után az irodalomra fordít ja Windthorst hal-
gatóinak figyelmét, és különösen a történelemnek ta-
nulmányozását tar t ja korszerűnek és szükségesnek. „Mű-
veljük a történelem minden ágát és vegyünk példát a 
mi Janssenünkről." Különösen szükséges ez mai nap-
ság, mert „a protestánsok iskoláiban oly történetet ad-
nak elö és hallgatnak, milyenek suha sem történtek meg 
és csak azok phantasiájában fészkelnek, kik azokat meg-
írták. Ellenségeinket legeredményesebben a valódi, ha-
misítatlan történelem által leszünk képesek lefegyve-
rezni." Alapos történelmi munkákat a Görres-társulat 
által egybegyűjtött tugósoktól vár. 

Sokat foglalkozik azután az iskolakérdéssel. Be-
bizonyítja, hogy „az iskola az egyházé és a szülőké, és 
mégis napjainkban a szülőknek semmi befolyásuk sincs 
a tanítók alkalmazása és még kevesebb azok felügyelete 
körül." — Kitartó és fáradságos küzdelemnek és a foly-
tonos tiltakozásoknak az lett az eredménye »hogy mégis 
elértünk egyet-mást az iskolák szervezése ügyében. Es 
még többet fogunk elérni, ha türelmesek és kitartók 
lesziink.íl 

Végül leirja azon szomorú helyzetet, melyben szent 
atyánk szenved, és ezeket mondja: „Azt hittük, hogy a 
garanczia-törvény hozatalával teremthető lesz oly helyzet, 
mely a pápának kielégítő szabadságot és bizton létet 
biztosithat; de látjuk, hogy ez nem következett be és 
épen azért az előbbi jogállapotra kell visszatérnünk." 
Tehát a szent atya ellen elkövetett folytonos jogtalan-
ságok csak ugy szüntethetők meg, hogyha minden kor-
mány, az egész kath. világ mindig, szünet nélkül a 
legnagyobb erélylyel és kitartással tiltakozik az égbe-

kiáltó sérelmek ellen és követeli a pápa világi uralmának 
helyreállítását. „A mi részünkről" — mondja beszéde 
végén — „szintén ne szűnjünk meg ezen követelést 
minden alkalommal fennen hangoztatni, és ahol csak 
katholikus gyűlések tartatnak, hangoztatni kell e köve-
telést még akkor is, ha más tárgy van napirenden. Az 
öreg Cato mindig ezt mondta : ,Kartliagónak el kell 
pusztulnia !' mondta ezt még akkor is, ha más dolgokról 
volt szó — és végre Karthágó még is csak elpusztult." 

Röviden vázoltuk Windthorst beszédének gondolat 
menetét és kitűnt belőle, hogy czélt csakis kitartással, 
türelemmel és egyesült erővel lehet érni. 

Mi, hála Istennek, egyházi ügyeinkre nézve az állam-
mal szemben sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk, 
mint a németek, de hogy jogainkat mindig jobban és 
jobban megnyirbálják, azt csak annak köszönhetjük, hogy 
közönyösen, öszefont karokkal nézzük az ellenünk irá-
nyuló aknamunkát. Legyünk résen, emberek a gáton, le-
gyünk emberek, képezzünk erős sorfalat, melyen az ellen-
ségnek nyilai nem törhetnek keresztül ! 

Szívleljük meg különösen azt, mit Windthorst a 
kath. sajtóról és irodalomról mondott, mert azokra ne-
künk sokkal nagyobb szükségünk van, mint a németeknek. 
Ha valahol, ugy bizonyára nálunk van az irodalomnak 
anyagi pártolására és a „kitűnőknek bizonyult erőknek" 
tömörítésére szükség. Fel tehát, küzdjünk egyesült erővel 
és lankadatlan buzgalommal ; és — a mi a fődolog — 
ne csüggedjünk, mert „a kitartás győzelemre vezet." 

Dr. Purt Iván. 

A győri egyházmegyéből, szept. 8. Corona aurea. 
— A mióta a megdicsőült s mennyekben Atyja jobbján ülő 
Üdvözítő az ő édesanyját a mennyekben dicsőséggel és 
tisztelettel megkoronázta, a földön nem szűnik a hivek 
szeretete utánozni a Megváltó példáját s a legkülönbö-
zőbb koronákkal igyekszik ékesíteni a b. szűz Máriát. 

Ilyen korona b. e. IX. Pius által életbeléptetett 
corona aurea sacerdotum et communicantium. Egyesül 31 
áldozár vagy hivő s a hónapok napjait maguk közt ki-
osztják, s mindenki a maga napján a szeplőtelen Szűz 
tiszteletére fölajánlja a szent misét vagy járul az Ur 
asztalához. A győri egyházmegye papságából majdnem 
teljes nyolcz korona alakult, amiből kitetszik, hogy e 
papság nagyobb része beleszövődött ezen koronába. 

Lehet arany koronának azt is mondani, amikor 
valaki aranyából a b. Szűz tiszteletére nagyobbszerü 
emléket állit, kivált ha az emlék olyan, hogy belőle a 
hivek lelki haszonban is részülnek. Ilyen mü létesült 
nem régen a győri megye területén fekvő Böny nevű hely-
ségben. Kilenczedfélszáz katholikus hivő él ott ötödfélszáz 
kálvinista s egy-két száz más hitű közt. Csakhogy a katho-
likusok egy nagybirtokos kivételével mind szegények. Három 
század óta nem birtak határukon még csak egy nyilvánosan 
fölállított feszülettel sem, hol közösen imádkozhattak volna. 
Ez évben segített rajtuk megyénk főpásztora, ki több hold-
nyi területet vásárolva azon templomot és iskolát tanítói 
lakással együtt épített, s mindkettőt minden szükségessel 
fölszerelve Nagyasszony napja utáni napon föl is szen-

I telte s ajándékul oda adta a szegény községnek. A 
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b. Szűznek van az egész ajánlva ; Mária neve ünnepén 
lesz megtartva az első patrocinium. 15,000 frtnál többe 
került ezen korona. De ki Írhatja le az örömet, melyet 
a jő bőnyi nép érzett, mikor saját templomuk harangja 
szólította őket isteni szolgálatra, mikor a templomavatást 
követő napon először vonultak ki saját templomukból 
processióban az anyaegyház felé, melyben a megyés 
püspök a bérmálás szentségét kiszolgáltatta, vagy mikor 
összeültek és tanítót választottak, ők kik eddig a kál-
vinista hitközség szívességéből ezek iskolájába jára that ták 
csak gyermekeiket — ha volt hely ! 

De ezúttal a b. Szűznek ajánlott valóságos arany-
koronáról is irhatok. Valahol a győri egyházmegye egyik 
városában van félreeső utczában igénytelen kis temp-
lomban lourdesi Szüz-Mária-szobor sziklaszerü állványon. 
Négy év óta a májusi ájtatosságra ott sok buzgó lélek 
gyűl össze, ugy, hogy kivált ünnepen a kis szentély 
nem fogadhat ja be a megjelenőket. A pap az idén az 
utolsó áj tatosság alkalmával azzal állott elő, hogy a 
B. Szűznek koronát kellene készíttetni és pedig önkényt 
adományozott, különben hasznavehetlen arany és ezüst 
ékszerek vagy darabokból, amilyenek nem ritkán fiókok-
ban hevernek, mert ha áruba bocsátanák, semmit sem 
vagy igen keveset kapnának érte. A szó jó talajra talált, 
az ájtatosság végével öreg cseléd ajánlott föl mint első 
adományt arany gyűrűt. Jö t t ezután mindenféle : kar-
perecz, fülfüggő, gyürü, brocne, lánczdarabok, gyüszü, 
gomb, kanál, drágakövekkel ékes darabok sem hiányoztak. 
A pénzverdében adtak az aranyért 21 drb es. kir. ara-
nyat in natura, azt ezüst árát is megfizették, a köveket 
és gyöngyöket amúgy alkalmaztuk a koronára, amely 
színarany-ból készült anélkül, hogy valaki is megter-
helte magát. Belül alkalmazott kronostikon jelzi a ko-
rona czélját és eredetét. A kronostikon igy hangzik : 
VIrgIn l LoVrDensI eX aVro obLato popVLI MalaLes 
CeLebrantls. A megyés püspök maga volt kegyes a 
koronát megszentelni s kisasszonynap délután a nép 
leirhatlan öröme közt lett vele a sz. szobor fölékesítve. 
Említ jük az esetet, mert másutt is vannak Istent, a B. 
Szüzet kedvelő lelkek, kiknek szekrényfiókjában hevernek 
hasznavehetlen nemes fémdarabok, melyek összegyűjtve 
aranykoronát, vagy ezüst kelyhet, vagy szentségmutatót 
vagy zászlót stb. szolgáltatnának. -(-

KATHOLIKUS ACTIO. 
— Az erdélyrészi rom. kath. státusgyülést október 

10. és 11. napjaira bivta egybe nm. és ft. Lönhart Ferencz 
püspök ur Gyulafehérvárra. A gyűlés tárgysorozata a követ-
kező. 1. Az igazgató-tanács évi jelentése. —- 2. A jószág-
igazgatóság szervezetének végleges megállapítása. — 
3. Az erd. róm. kath. tanárok módosított nyugdíj-sza-
bályainak megállapítása. — 4. A brassói és székelyud-
varhelyi főgymnasiumok építési és a csiksomlyói volt 
praetorialis háznak átalakítási ügye. — 5. A kolozsvári 
konvictus és székelyudvarhelyi finevelőintézet kibővíté-
sére vonatkozó javaslatok tárgyalása. — 6. Az igazgató-
tanácsból kilépő tagok helyeinek betöltése. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, Spéth Károly csanádi székesegyházi kano-
noknak a szentkeresztről nevezett czimzetes apátságot, 
Folly Emil ugyanottani kanonoknak pedig a boldogságos 
szűz Máriáról nevezett rajki czimzetes prépostságot ado-
mányozom. 

Kelt Nyitrán, 1887. évi szeptember hó 5-én. 
F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
TJrunk királyunk ö felsége Déván kath. egyházi 

férfiakhoz ismét két a helyzetet és hangulatot jellemző 
nyilatkozatot tett, válaszul a hozzá intézett hódoló üdvöz-
letre. A küldöttségek közöl ugyanis legelsőnek Hunyad-
megye római kath. papságának Weber hunyadi esperes 
által vezetett küldöttsége fogadtatott . Weber esperes be-
szédére ő felsége a következőkben válaszolt. „Szívesen 
fogadom e megye római katholikus papságának hódoló 
üdvözletét, s legyenek meggyőződve, hogy kegyességemre 
s rokonszenvemre mindenkor számithatnak, ha egyházi 
kötelmeiket, mint nem kétlem, buzgóan és szent hivatá-
suknak megfelelően teljesítik." Ezután a lugosi görög 
katholikus egyházmegye román papságának küldöttsége 
tisztelgett ő felségénél, Mihályi Viktor lugosi püspök 
vezetése alatt, ki a következő beszédet intézé ő felségé-
hez : Felséges Császár és Apostoli Király ! Legkegyelme-
sebb Urunk ! A lugosi görög szertartású katholikus ro-
mán egyházmegye papsága hivei nevében is legmélyebb 
hódolattal üdvözli Felséged felkent személyét nemes Hu-
nyadmegye székhelyén, Déván. Mint a lugosi püspökség 
apostoli buzgalmu alapitóját ezen klérus Fölségedet a 
hála legbensőbb érzelmeivel fogadja, és örömmel ragadja 
meg a szerencsés alkalmat koronás királya előtt törhetlen 
hűségének óhajtot t kifejezést adni. Szentegyházunk érde-
kében kifejtett őszinte törekvéseinket hódolattal kérjük, 
méltassa Fölséged legfelsőbb kegyelmére ! A hitélet fej-
lesztésével erősbitjük az egyházat, mely küzdelmeiben 
támogatást igényel, s felséged legfőbb kegyúri hajlandó-
ságában serkentést találunk a felvirágzás magasztos czél-
jának megközelítésére; ezzel szolgáljuk tehetségünk sze-
rint az államot is, melynek fontos érdekeit előmozdítva, 
biztosítottnak véljük egyházunk számára a törvényes ol-
talmat. A Seregek Ura vezérelje felségedet dicső ural-
kodásának ösvényén. E papság és hivei legforróbb imái 
kisérik Fölséged minden lépteit, áldozatkészségükre Föl-
séged bármily körülmények között számithat, mint a kik 
legfőbb földi javuknak ismerik azt, hogy szilárduljon a 
királyi trón, viruljon a Felséges uralkodóház, a haza, és 
mindnyájunk oltalmára Felséged számos éveken át éljen. 
(Viharosu éljenzés.) A király ő felsége e beszédre követ» 
kezőleg válaszolt : „Fogadják köszönetemet, hogy sze-
mélyem iránti hü ragaszkodásuk tanúsítása végett itt 
megjelentek. Meleg részvéttel kisérem működésűket hi-
vatásuk teljesítésében és mindenkor örömömre fog szol-
gálni hallanom, hogy működésük czélja csak arra van 
irányozva, hogy a hitélet fejlesztése mellett a gondjaikra 
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bizott híveknél a trón iránti hűséget, az ország és annak 
törvényeihez való hü ragaszkodást és a testvéries egyet-
értést minden vallásfelekezetek és nemzetiségek közt buz-
góan ápolják. Törekedjenek folytonosan e czél felé és 
számítsanak ebbeli működésükben szintúgy oltalmamra, 
mint meleg elismerésemre és kegyelmemre, melylyel hó-
dolatukat jelenleg is fogadom." 

— 'leljesen világos választ kapott Déván király ő 
felségétől a hunyadmegyei görög-keleti román papság 
küldöttsége. Világosan ki van e királyi válaszban mond-
va, hogy egyedül lelkipásztori hivatásuknak éljenek és 
csakis a trón iránti hűséget stb. ápolják. Egyébiránt a 
királyi válasz teljes szövege ez : „Szives köszönettel fo-
gadom hódoló tisztelgésüket és elvárom, hogy egyedül 
lelkipásztori hivatásukat szem előtt tartva, példájuk és 
hefolyásuk által e vidéken számosabb hiveiknél csakis a 
trón iránti hűséget, a vallásos és hazafias érzelmeket és 
a testvéries egyetértést fogják ápolui s ezáltal magukat 
elismerésemre és további kegyelmemre érdemessé tenni." 

— A legkegyesebb választ a királytól kétségkivül a 
helvét hitvallású ev. reformátusok kapták. A katholikus 
papságnak Déván adott királyi válaszban egy igen piczi 
de annál lényegesebb szócskához, „ha"-hoz van kötve a 
királyi tetszés és elismerés. A református küldöttséghez 
intézett királyi szózat semmi „ha"-féle föltételhez nem 
kötötte a reformátusokkal való megelégedést és királyi 
ajakkal konstatálja, hogy a protestánsok Magyarország-
ban, a béke, haladás és egyetértés malasztjait megelége-
déssel és „boldogan" élvezhetik. A nevezetes királyi szózat 
szószerinti szövege egyébként ez : „Legyenek meggyőződve, 
hogy az imént kifejezett hü érzelmeiket legbecsesebb aján-
déknak tekintem s midőn azt őszinte köszönetemmel vi-
szonzom, szivemből kivánom, hogy hittársaik a béke és ha-
ladás, valamint a testvéries egyetértés malasztjait megelé-
gedéssel és boldogan élvezzék." 

— A Hegei nemzetközi katholikus congressust, mely 
az okaiban és kihatásaiban századokra messze kiható 
társadalmi kérdéssel foglalkozik, XIII. Leo pápa hathatós 
buzditásainak és bölcs tanácsainak köszönhetni, melyek-
kel ő szentsége a katholikusokat a socialis kérdés meg-
oldásának előkészitésére serkentette. A feladat nagy, több 
mint óriási; de Istennel — nem nehéz a katholikusok-
nak. Két iskola volt a most ülésezett congressusban kép-
viselve : az, mely főleg az államra, s az, mely első sor-
ban az egyénre támaszkodva óhajt ja a keresztény vallás-
ban és a katholiczizmus isteni organizmusában rejlő erő-
ket a társadalmi bajok orvoslására felhasználni. Mind a 
két iskola mesterek által van képviselve egész Európából . 
Nyugat-Európa parlamentjei, főpapsága, tudósai, nagyipa-
rosai, gazdái és közönséges munkásai, szóval az elmélet 
és gyakorlat minden számot tevő fokozata elküldte 
Liègebe képviselőjét. 1500 férfiú jött össze. Azzal kezdték, 
a mivel a kath. nagygyűlések kezdeni szokták. Hódol-
tak a pápának és a királynak. Es a pápától fényes vá-
lasz érkezett. Megnyitá a gyűlést Doutreloux liègei 
püspök, eszmékben gazdag és hatalmas logikájú be-

szédben, melynek veleje a következő tétel volt: „Les 
patrons ont envers leurs ouvriers des devoirs qui les 
obligent devant Dieu," vagyis : vissza kell állitani a 
társadalmi rend számára Isten által felállított elvek ural-
mát s akkor a modern társadalmi kérdés is, ugy mint 
minden eddig felmerült nagy kérdés, meg lesz oldva. 
Az úttörő, nagy és jeles férfiakhoz, ugy mint a német 
katholikusok nagygyűlésein szokott történni, elment 
Liègebe tanulni a löweni egyetem ifjúsága is, kiknek 
nevében Van Geersdaele fejezte ki a fogadalmat, hogy 
ők atyáik nyomdokaiban haladva óhajtanak lelkesedni 
minden nagyért és szépért, mire a katholiczizmus a férfi 
keblet megtanítja. 

— Németországban a katholikus felsőbb iskolai if jú-
ságot, mely már oly közel van az életbe való lépéshez s 
melyből egy generáczió hite vagy hitetlensége százado-
kon és nemzedékeken át érezteti hatását, 30 egész 40 
katholikus tanulóegylet által vezettetik be a katholikus 
társaséletbe. I f jú , a ki ily kath. Studentenvereinben tölti 
tanulói korának szabad idejét, hithű, bátor, aktiv ka-
tholikus férfiú válik az élet minden pályáján. Dr Car-
dauns, a legélénkebb német kath. napilap, a „Köln. 
Volkszeitung" szerkesztője, ki szintén a kath. tanuló-
egyletek iskolájában edződött aktiv katholikus vezérfér-
fiuvá, azt mondja az imént Trierben tar tot t kath. tanuló-
egyleti nagy összejövetelről (Commers) szólva, hogy a 
kath. tanulóegyletek szövetsége Németországban már 
most is „hatalom, és jövőben még nagyobb erővel fog a 
mérleg serpenyőjébesulyosodni." Ki, mi neveli a mi ma-
gyar kath. egyetemi ifjúságiinkat aktiv kath. férfiakká ? . . . 

— Mgr Persico küldetéséről, a ki most a pápa uta-
sításával I rhont beutazza, az „Observateur Français" 
figyelemreméltó dolgokat beszél. Ugy látszik, az ir kath. 
papság arról volt vádolva az apostoli szentszék előtt, 
hogy a f'éniek titkos társulatával szövetségben van. Mgr 
Persico az ellenkezőről győződött meg. Az ir papság él 
és hal nemcsak egyházaért, de hazájaért is, hanem azért 
nem conspirál a conspirátorokkal. Mgr Persico jelentésé-
től, melyet a pápának fog tenni, sok függ. Annak alap-
ján fogja elhatározni XIII . Leo, mily állást foglaljon az 
angol-ir viszálylyal s különösen a Nagybrittaniával való 
diplomácziai összeköttetés kérdésével szemben. 

— A német katholikusok két hatalmas manifestá-
cziója fekszik előttünk : a sz. Bonifácz sírjánál Fuldában 
egybegyűlve volt poroszországi püspököknek nagysza-
bású együttes főp. körlevele híveikhez szentséges atyánk 
áldozári jubileuma alkalmából; a másik a német katho-
likusok kath. egyleti életének nagy alkotása, a Trierben 
tartott harmincznegyedik kath. nagygyűlés. Trierben a hi-
vek, Fuldában a főpásztorok elismerve a helyzet javulását 
egyben-másban, kénytelenek valának feljajdulni a felett, 
hogy a vér és vas embere által vezetett porosz állam 
még mindig nem adta vissza a kath. egyháznak a teljes 
rendelkezési szabadságot, melyet a kulturharcz előtt az 
alkotmány garantirozott. A porosz püspöki kar levelében 
következő passus fordul elő e tekintetben : „A katholi-
kusok fájdalmasan nélkülöznek még egyet-mást, a mi az 
egyháznak az ő áldásos működése szabad kifejtéséhez 
szükséges." 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A pistojai álzsinat s annak következményei. 
Irta : Dr Kazaly Imre. 

(Folytatás), 

Ricci nem bizott teljesen az egybekivandó gyü-
lekezet sikerében. Tehát mesterséges utakon igyek-
vék az óhajtott eredményt előre biztositni. — 
A papságához intézett összehivó iratában rend-
kivül hizelgett a plébánosoknak, hangsúlyozván, 
hogy teljes szabadságot fognak élvezni a tanács-
kozmányok folyamán, hogy ő mint püspök sem-
mit sem akar rájuk erőszakolni, hanem velők, 
mint az egyházi ügyek, sőt a hit fölötti törvényes 
birákkal egyetértve kiván határozatokat alkotni. 
— A dogma-ellenes hizelgés azoknak szólt, a 
kiket elvtársakul tekintett. Azon plébánosokat 
ellenben, kiknek correct katholicitásáról meg 
volt győződve, egyszerűen kizárta a gyülekezet-
ben való részvételtől. Még ezzel sem elégedett 
meg, hanem idegen egyházmegyékből is hivott 
a zsinatra határozottan jansenista érzelmű és 
vakmerő papokat. Ilyenek valának Tamburini, 
Yecchi, Guarisci, Monti, Bothèri, Palmiéri és Zola. 
— A machinatiókkal teljes előkészületek után a 
zsinat az 1786-ik év szeptember 18-án nyittatott 
meg. Az első ülésen 235 presbyter vett részt. —• 
Az érdemleges tárgyalások, — melyeknél Tam-
burini páviai tanár vitte a vezérszerepet — a 
harmadik ülésen kezdődtek meg. Ezen ülésen a 
hitről, az egyházról és a malasztról folyt a vita. 
Oly tárgyak, melyek tulajdonkép nem is tartoz-
nak az egyházmegyei zsinatok hatásköréhez. — 
A hitre vonatkozólag felujiták Quesnelnek már 
kárhoztatott ama tételét, hogy a legelső kegyeimül 
a hitet kell tekintenünk. — Jézus szive tiszte-
letét határozottan elvetették. — A pápát az 

egyház ministerialis főnökének mondották. Ma-
gukévá tették a gallicán declaratió ismeretes 
négy pontját. — A gratiára vonatkozólag telje-
sen Bajus, Jansenius és Quesnel álláspontjaira 
helyezkedtek : a tény és jog kérdése közti kü-
lönbséget (quaestio facti et juris) megújították. 

Az ötödik ülésen a szentségek vétettek tár-
gyalás alá. — A keresztségre vonatkozó decre-
tumban pelagián koholmánynak jeleztetett a 
vélekedés, mely azt tartja, hogy a keresztség 
nélkül elhunyt gyermekek a limbusban vannak, 
avagy hogy tűz nem gyötri őket. — Az oltári 
szentség tárgyalásakor visszaállitandónak mondá 
a zsinat ama régi szokást, melyszerint minden 
templomban csak egyetlen oltár létezett. A sz. 
misének latin nyelven való mondását pedig on-
nét származtatta, mert a fejedelmek az őket meg-
illető jogról megfeledkezve, elnézték a nép nyel-
vének az isteni tiszteletből való kiküszöbölését. 
A sz. misének alkalmazását bizonyos szándék 
szerint, szintén elitélte a gyülekezet. 

Az utolsó ülésen folytatólagosan tárgyal-
tattak a szentségek. A penitenczia tartásra vo-
natkozólag elfogadtatott ama rigorista nézet, 
mely az atritiót a bűnbocsánat megnyerésére 
elégtelennek véli, és szükségkép követeli a per-
fecta charitast. A sz. gyakorlatok tartásának szo-
kása hiábavalónak jeleztetett. Az indulgentiák 
csakis a hajdani canonicus büntetések elengedé-
sének, s a „thesaurus meritorum Jesu Christi 
et sanctorum" a scholastikusok koholmányának. 
— A casus reservatusok pedig eltörlendőknek 
mondattak. — Az ipso facto és ex inf ormát a 
conscientia-féle censuráknak érvénye tagadásba • 
helyeztetett. — A mise-stipendiumok és az egy-
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házi functiókért venni szokott pénzek elfogadása 
szégyenletes visszaélésnek nyilváníttatott. — A 
püspökökről azt vitatá e zsinat, hogy ők egyház-
megyéik kormányzására magától Jézus Krisz-
tustól nyertek teljhatalmat, s hogy ennélfogva 
bátran lerombolhatják mindazon akadályokat, me-
lyek a teljhatalomnak útját állják. — A házas-
sági bontó akadályokról is nyilatkozott a gyü-
lekezet, azt állitván, hogy a mondott akadályok 
felállítása s az azoktól való fölmentés tuiajdon-
kép a polgári hatóság jogköréhez tartozik, s 
hogy az egyház ezen ügyekben csakis a polgári 
hatalom engedélye vagy elnézése folytán gya-
korol hatalmat. — A sok más aprólékos ügyekre 
kiterjedő decretumok közül megemlítendő az is, 
mely szerint egy bizonyos szent képnek kiváló 
módon való tisztelete, avagy bizonyos számú 
imák mondása helytelennek mondatott. 

Végül a zsinat hat rendbeli kérvényt inté-
zett Lipót nagyherczeghez, — alázattal esedez-
vén előtte, 1-ször hogy törülje el a házassági 
akadályok egynémelyikét és az eljegyzési kö-
telezettséget: 2-szor szintén törülje az esküt, 
melyet az egyházi hivatalnokok hivatalba lép-
tükkor tesznek; 3-szor csökkentse meg az ün-
nepek számát; 4-szer határolja újból a plébá-
niákat; 5-ször a szerzetes rendek közti különb-
séget megszüntetve, valamennyit kötelezze a sz. 
Benedek-rend szabályainak a port-royali szerze-
tes szellemében elfogadására ; 6-szor hívjon össze 
mielőbb egy nemzeti zsinatot. 

Ricci a 10 nap alatt, mig a gyülekezet tar-
tott, minden követ megmozdított, csakhogy pap-
jait az alkotott decretumok aláírására birja. Uj 
distinctiót igért és adott plébánosainak, megen-
gedvén nekik, hogy egyházi ténykedések alkal-
mával violaszinü mantelettát, egyébkor pedig 
kalapjukon aranynyal átszőtt zsinórt hordhassa-
nak. — A legközönségesebb emberi gyarlóság-
nak, a hiúságnak eme legyezése nem maradt 
hatás nélkül. A gyülekezeten jelen volt lelkészek, 
1 l-nek kivételével, valamennyien aláírták a ho-
zott határozatokat. A gyülekezet bezárásakor 
Ricci kijelenté, hogy S tagból álló tanácsot fog 
kinevezni s annak támogatása mellett óhajtja 
egyházmegyéjét apostoli szellemben (már t. i. 
pistojai szellemben) kormányozni. — Érdekes 
tudni, hogy e határozatokban a gyülekezet soha 
sem synodusnak, hanem az ősi egyház szólásmód 
ellenére, mindig „concilium"-nak nevezi magát. 
A hírhedt decretumot Ricci csak két év múlva 

hirdette ki. Ebből is látni, mily kevéssé tiszta 
lelkiismerettel, s hogy nem minden aggály nél-
kül lépett Pistoja f'őpásztora a veszélyes ös-
vényre. Bárha nem vala is ő valami bölcs fér-
fiú, annyi okossággal mégis birt, hogy az általa 
és néhány hasonszőrű theologus által dominált 
plébánosok gyülekezetében hamarosan összeütött 
dogmáknak (? !) és reformjavaslatoknak bűvös 
erőt ne tulajdonítson. Tapasztalta ugyanis, mily 
csekély hatást gyakorolt a tartomány többi püs-
pökeire a fejedelmi utasítás, mely őket az 57 
articulus fölött való tanácskozásra szólította föl. 
A Pistojában adott példát mindössze két más 
püspök, a collei és arezzoi utánozta. Az utánzás 
azonban messze elmaradt az eredeti példától, 
mert a minden lárma és feltűnés nélkül tartott 
collei és arezzoi synodusok a pistojaihoz hasonló 
hirhedtségre vergődni nem tudtak. 

Ricci legtöbbet az egybehívandó nemzeti 
zsinattól remélt. Remélte, hogy itt majd sike-
rülend neki a pistojai határozatokat püspök tár-
saira is rátukmálni s azokat egész Toscana te-
rületén érvényre juttatni. — A nagyherczeg e 
nemzeti zsinat eszméjétől legkevésbé sem ide-
genkedett. Xehogy azonban fiascot valljon, már 
előzetesen is a Pistojában hirdetett tanok zász-
laja alá óhajtotta szegődtetni az egész toscanai 
episcopatust. Tehát mindenek előtt a tartomáuy 
egyes püspökeihez magán uton kérdést intézett ; 
mikép vélekednek a pistojai decretumok felől ? 
— A kevésbé harmonicus hangon szerkesztett 
válaszok nem njuj tának elégséges tájékozást a 
fejedelemnek, — a ki azonban annyit mégis két-
ségtelenül megértett, hogy a püspökök egyrészről 
állhatatosan ragaszkodni kívánnak az apostoli 
sz. szék által vallott tanokhoz és elvekhez, de 
másrészről a fejedelem óhajainak mégis eleget 
tenni hajlandók, a mennyiben az óhajok az ortho-
doxiát nem sértik. Lipót az utóbbi conditiót egy-
szerű phrasisnak vette, s azon hitben élt, hogy 
a tartomány f'őpásztorai némi látszólagos ellen-
vetések után, ha talán nem is en bloc, jó rész-
ben mégis magukévá teszik a pistojai gyülekezet 
decretumait. — Ily alaptalan feltevésben hivta 
össze 1787 april 23-ra Toscana 3 érsekét és 14 
püspökét a Flórenczben tartandó conferentiára. 
Az egybehívottaknak megengedi a fejedelem, 
hogy tanácsosokat és canonistákat is hozhassanak 
magukkal, csak szerzetesek ne legyenek azok. A 
kitűzött napon mind a 17 egyháznagy ott volt 
a Pitti palotában. 
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Mily vagy vala azonban a fejedelemnek és 
Riccinek bámulata, midőn azt kellett tapasztal-
niok, hogy Toscana egyháznagyjai nem Pistoját, 
hanem Rómát tekintik irányadónak. Mindjárt az 
első ülésen ezen sarcasticus szavakkal némiták 
meg az udvari theologusokat : „Numquid nos di-
scipuli, vos magistri?" Majd azután tiltakoztak az 
ellen, hogy az egyszerű presbyterek is döntő 
szavazattal bírjanak. — A missale és breviárium 
kijavitásának szükségességét ugyan elismerte a 
gyülekezet, de határozottan elvetette az egyéb 
liturgiái újításokat. — A dispensatiók kérdése 
élénk vitát gerjesztett, de a többség erélylyel 
védte Rómának e tárgyra vonatkozó jogait. — 
A Pistojában hangsúlyozott ama vádra nézve, 
mintha ujabb időkben bizonyos homály borult 
volna az egyház tanaira, — azzal feleltek a 
püspökök, hogy az egyházi tanegység fentartá-
sára legczélszerübb híven ragaszkodni sz. Ágos-
ton irataihoz, melyeknek leghívebb magyarázó-
jául aquinói sz. Tamást kell tekintenünk. — És 
ily módon pontról-pontra megczáfolta avagy kár-
hoztatta a gyülekezet többsége a pistojai dec-
retumokat. — Elénk eszmecserére szolgáltattak 
alkalmat az egyházi ékitések. Akkortájt ugyanis 
szokásban volt az olaszoknál a kiváló tisztelet-
ben részesített sz. képeket velummal betakarni. 
Lipót azt kívánta, hogy e velumok mindenün-
nen távolittassanak el. A püspökök azután ellen-
mondottak s azt határozták, hogy e babonás 
szokást csak lassankint s a népnek adandó kellő 
felvilágosítás után kell majd kiküszöbölni. 

(Vége köv.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
ZDr. Piszter Imrétől. 

(Folytatás.) 

7. Tételünk a dolog természetéből vont érvekkel 
is bebizonyítható. Figyelmünket tehát ezekre fordítjuk, 
hogy a tekintélyi érv által elért eredményt annál bizto-
sabbá, s a dolgok benső okait kereső észt egészen nyu-
godtá tegyük. De előbb egy kis megjegyzést ! 

Hogy mi az az igazi, tiszta szeretet, már láttuk ; 
t. i. a lélek vonzódása valamely dolog felé azért, mert 
az jó ; s igy annak tárgyát a dolgokban levő jóság, — 
egyébként akár physikai, akár erkölcsi természetű legyen 
az, — vagyis az u. n. benső jóság képezi. 

Ez ugyan egészen bizonyos ; de talán sokak előtt 
nem eléggé világos az ok, — miért éppen ez a jóság 
az, mely iránt ezt a tiszta, önzetlen vonzódást tanusitjuk. 
Azon érv érdekében, melyet fölhozni akarunk, ezen ok-
nak a fölismerése fölötte nagyon fontos ; ezért néhány 
szóval jelezni fogjuk azt. 

Azon lelki működések között, melyeket co'lective 
„szeretetnek" nevezünk, természetileg, de meg ideileg 
is, első az önszeretet, vagyis az énnek szeretete; s ez az 
összes vonzódások között az alap-vonzódás ugy, hogy e 
nélkül a többi psychologice kimagyarázhatatlan. Maga a 
legfőbb erkölcsi törvény is föltételezi azt, és ismeretes 
az axióma: „amor bene ordinatus incipit ab „ego". — 
a z embernek lehetetlen önnön magát nem szeretnie, és 
önmagának szeretete gyökere a másik iránt való szere-
tetnek.") 

Hogyan származik tehát ezen én szeretetéből a 
tiszta, az igazi szeretet ? — Egyszerűen ugy, hogy az 
„én" önmagát másban is föltalál ja; és ha föltalálta, 
époly természetes lesz az az iránt való vonzódás, miut 
a mily természetes az önmaga iránt való vonzódás. Az 
igazi szeretetnek tárgya tehát mindig egy második én, 
a melyben t. i. az „én" valamiképpen visszatükröződik. Leg-
világosabb ez a tiszta szeretetnek azon uyilvánulásánál, 
melyet a „barátság szeretetének" (amor amicitiae) vagy 
egyszerűen barátságnak neveznek. A szeretett lény a 
szeretőnek „mintegy jobb része", „dimidium animae 
suae", vele „lélekben egy", ugy hogy a két barát közül 
mindegyik maga-magát találja föl a másikban. 

Mikor a tiszta szeretet anyagi dolgokra vonatkozik, 
azokban is önmagát ismeri és szereti az ember, a meny-
nyiben ezen anyagi dolgok, ámbár a lélektől lényegesen 
különbözők, a eszes lénynek, melynek müvei, nyomait 
mégis magukon hordják ; s a mellett, — ismeretes dolog 
ez, — az anyagi a szellemivel nem egyszer áll analog 
viszonyban ugy, hogy az anyagiban tulajdonképen a 
szellemit ismerjük föl és szeretjük. Mikor pl. a fehér 
liliomot lát juk, az analógia folytán szeretjük abban az 
ártatlanságot, melynek symboluma. 

Ez, a mit itten csak röviden érintünk, oly régi 
igazság, a mily régi az ideje annak, hogy az emberek 
gondolkodnak. Már Pythagoros szerint akkor lesz töké-
letes a barátság, mikor többen egyek lesznek. Egy régi 
görög közmondás szerint 'Iôôxiqç cpdôrrjç, vagyis a hol 
hasonlóság, megegyezőség van, ott támad a szeretet. 
„Minden lény szereti, — mondja Aristoteles, — a hozzá 
hasonlót ; s azért az ember előtt legkedvesebb az em-
ber." Hasonló értelemben nyilatkozik Pláto : „Minden 
lény természetszerűleg kénytelen szeretni azt, a mi hozzá 
hasonlit." 

Már most, hogy a dolgok, a mennyiben jók, az 
emberi lélekkel megegyeznek, vagy hozzá legalább is 
hasonlók, — ezt könnyű volna bebizonyítanunk, — ha 
egyáltalán czélunk elérésére fontossággal birna. Figyel-
münket azonban inkább tételünk felé fordítjuk, melynek 
„a priori" bebizonyítása, — mindenki tudja, a ki ezen 
néhány megjegyzésünket átértette — attól függ : váljon a 
dolgok, a mennyiben szépek, léphetnek-e eszes lelkünkkel 
a megegyezés, a hasonlóság viszonyába? Ha igen, ugy 

*) Dilige Dominum Deum tuum . . . et proximum tuum sicut 
le ipsum. 

2) Ez okból a szeretetet „önző" és „önzetlen" elnevezéssel 
illetni nem helyes, mert szeretet, mely egészen önzetlen, vagyis 
az én szeretetének teljes kizárásával járna, psychologica absur-. 
dum. Helyesebb tehát a „nem igazi" vagy „nem tulajdonképeni" 
szeretet" és az „igazi" vagy „tulajdonképeni" elnevezés. 
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lehetetlen be nem látni, hogy a dolgok, a mennyiben 
szépek, épugy a tiszta szeretetnek tárgyát képezik, mint 
a hogy ugyancsak a tiszta szeretetnek tárgyát képezik 
a dolgok, a mennyiben jók ; vagyis : a dolgok jósága és 
a dolgok szépsége egyformán tiszta szeretetre méltó. 

A dolgok szépségét tehát szembe kell állítanunk 
az emberi lélekkel, hogy a talán meglevő hasonlóság, 
megegyezőség kitűnjék. 

8. A mi az emberi lelket illeti, arról föltételezzük, 
hogy a következő sajátságokkal b i r : 1. az emberi lélek 
lényegében erő, a mely erő élő, működő állag, mely be-
lülről kiinduló működéseket végez, a hozzá tartozó tes-
tet mozgatja ; s az emberi lélek ezen kivül szabad,, ön-
magát meghatározó erő. 

De íme ! azon dolgot, vagy azon jelenséget, azon 
tüneményt, melyen vagy melyben élénkség, tevékenység 
mozgás, szabadság mutatkozik, nem mondja mindenki 
szépnek2 S másból áll a változatosság mint az élénk-
ségnek, mozgásnak, szabadságnak a rendszerességgel való 
összevegyüléséből ? — A szabadon fölcsapkodó lángnyel-
veket nem tartja-e mindenki szépeknek ; vagy a nehéz-
kességet oly diadalmasan leküzdő, szabadon fölemelkedő 
gothicus tornyot? Valójában, mindazt, a hol élénkséget, 
mozgást, szabadságot veszünk észre, szivesen, élvezettel 
szemléli a lélek, — mert mintegy önmagára ismer, t . i. 
azon sajátságot, vagy sajátságok egyikét, melynél fogva 
a lélek önmagát szükségképen szereti, észre veszi a kül-
tárgyakon, és ekkor lehetetlen, hogy ne vonzódjék azok 
után. De éppen ezen vonzódás.az, melyet imént mint igaz 
szeretetet mutattunk be. Tehát a dolgok azon sajátságai, 
melyeknél fogva azokat mindenki szépeknek mondja, te-
szik azokat a tiszta szeretre méltókká. 

Az emberi lélek 2. el nem enyésző, le nem rontható 
állag, mely halhatatlanságának sejtelmét hordja magában 
és érzi rendeltetését az ör ökkévalóságra. 

De ismét az anyagnak szilárdságát, valamely alkot-
mánynak erősségét, tartósságát, azt a biztosságot, melyet 
az létezésében és fönmaradására nézve mutat, — ezen és 
ehhez hasonló sajátságokat a dolgokban mindenki szé-
peknek mondja. Miben áll, — a többi között, — a pyra-
misnak szépsége, ha nem alapjának mindenek fölött erős, 
szilárd, és az egész épület f'önmaradását örök időkre biz 
tositó voltában ? — Miért tar t ják a márványt, gránitot, 
ébenfát, elefántcsontot, aczélt, gyémántot az emberek 
szebbnek, mint a talán ezekkel ugyanazon alakot, szint, 
stb. biró fát ? — A keménység, a szilárdság, az idők-
kel daczoló tartósság ismét az, melyben a lélek önmagára 
ismer, és abban önmagát, t. i. saját hasonképét, azt ami 
vele megegyezik, szereti. Lelkünk érzi halhatatlanságra 
való hivatását, és azért az el nem enyészőt inkább sze-
reti, mint a könnyen elpusztulót, a maradandót inkább 
mint a romlandót. — íme tehát, újra csak az az ered-
mény : a dolgok, még az anyagi dolgok is, a mennyiben 
szépek, annyiban hasonlók lelkűnkhöz; és mert hasonlók, 
az önmagát szerető lélek kénytelen azokat is szeretni. 

De azután az emberi lélek 3. ön-világló és mást is 
megvilágító állag; bir t. i. azon értelmi fénynyel, mely-
nél fogva más megismerő lény által értelmileg látható 
lesz; és bir azon értelmi fénynyel, melyet más anyagi 

dolgokra vetve, azokat az érzékiségből kivetkőztetni és 
nem már az érzéki, hanem a szellemi megismerő tehet-
ségre nézve megközelíthetőkké tenni, az érzéki képet, 
mely individuális és esetékes, ezen sajátságából elvonat-
kozás által (abstractiv) általános- és szükségképenivé 
tenni, átalakítani képes. 

Miért tetszik tehát mindenkinek az, a mi világos, 
fényes, ragyogó, önmagát és más dolgokat megvilágító, 
a mi homálytalan, a mi tiszta ? Miért tar t ja mindenki 
az aranynak soha el nem homályosodó, mindig tiszta, 
szelíden ragyogó fényét oly annyira szépnek ? Kétség-
kívül az „érzékileg kellemesnek'' is van itt szerepe ; de 
ki ne tudná, hogy néha a bibor lángoló szine kellemet-
lenül hat ugyan a szemekre, anélkül hogy a szépség, 
néha a fenség valamely jeleneten, műremeken, alkot-
mányon legkevésbé is veszélyeztetve lenne ? S általában 
a szinek, — eltekintve symbolicus jelentőségüktől, mely-
nél fogva a szellemiekkel való analógia még szembetű-
nőbb, — miért tetszenek az embereknek, s miért fordul-
nak el kedvetlenül attól, a mi „egyhangú" P miért keresik 
az emberek még a hangnál is a tisztaságot ? — Bizonyo-
san mindezen jelenségeknek ismét csak ugyan az az oka, 
a melyre előbb jutot tunk : hogy t. i. a lélek, az a lélek, 
melyet nem is tudunk máskép gondolni, mint valami 
fényes, tiszta állagot, ez a lélek megint önmagára ismert, 
önmagát találta föl a fényben, a szinben, a tisztaságban 
stb. ; és innét be kellett következnie annak, hogy ezen 
hozzá hasonló, vele megegyező dolgokat szeresse ; tehát 
a dolgokat, — ez a tételünk, — szeretjük, mert szépek. 

Az emberi lélek 4. eszes lény ; és ez képezi legki-
válóbb sajátságát, melyben a többi, már emiitett, sa-
játságok gyökereznek. Miben áll ezen eszesség ? 

Vannak bizonyos alap-fogalmak, és alap-elvek, me-
lyek, mint az isteni bölcsesség legegyszerűbb kifejezései, 
az igazság és a létezés legfőbb normáit, minden dolog-
nak alapvonásait foglalják magokban. Ilyen fogalmak : a 
„lény", az „egység" az „igazság", a „jóság" eszméi; 
ilyen elvek: az „ellenmondás", a „harmadikat kizáró", 
az „elégséges oknak" elvei. Az emberi lélek ugy van 
alkotva, hogy a mint az értelem fejlődésnek indul, szük-
ségképen megalkotja ezen fogalmakat, és fölismeri ezen 
alap-elveket, s azokat továbbra is megőrzi, s mident 
ezen eszmék és ezen elvek szerint ismer és ítél meg. 
Ezen eszmék és ezen elvek további fejleményei az „ok" 
és „okozat", a „czél" és „eszköz", a „rend," a „viszony," 
a „tökély", a „harmónia" a „symmetria" és az Isten 
eszméje, továbbá „az erkölcsi jóság", a „jog", a „köte-
lesség" practicus természetű eszméi; továbbá a physikai 
és az erkölcsi életet irányító elvek. Es ezen eszmék és 
ezen elvek az emberi lélektől nem valami különböző, 
tőle mintegy idegen elemet képező, és őt csupán csak 
kívülről befolyásoló dolgok, hanem ellenkezőleg vele a 
legbensőbb, lényegi egyesülésben vannak, vele, a lélek 
lényegével mintegy egyek és azonosak. S ezen a lélekkel 
együtt s z ü l e t e t t , a lélek lényegéhez tartozó örök és vál-

') A rvele születet t" eszmék a la t t nem é r t jük az úgyneve-
zett r idea inna tá t " , hanem a képességet, melynél fogva, a mint a 
lélek értelmi tehetsége megindul, azonnal s természetes könnyű-
séggel és biztossággal a lkot ja meg ezen fogalmakat és elveket . 
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tozatlan eszmék és elvek, a mint azok a léleknek életét és 
működését nem csak irányítják, hanem egész valójában 
meghatározzák : — ezen a lélekben először in potentiv 
azután actualiter élő és tevékeny eszmék és elvek teszik 
az embert eszes lénynyé. 

Nos tehát, — ha az ember a raj ta kivül álló dol-
gokon, ha azok mindjárt anyagiak is, valamit, a mi ezen 
eszességre emlékeztet, a mi annak bár tökéletlenül és 
határozatlanul is, de mégis nyomát viseli magán vagy 
ennek csak némi utánzata is, — ha — mondom, — az 
emberi lélek a külvilágon valami ilyest vesz észre, ismét 
csak önmagára ismer, — és ismét csak szeretetre ébred, 
ugyanazon benső kényszerűségből, a mely benső kény-
szerűséggel önmagát szereti. 

Már pedig a dolgok azon sajátságait , melyek foly-
tán azok az eszességgel a megegyezés viszonyába lépnek, 
mindenki a szépséghez sorolja. íme pl. a szabályszerű-
ség valamely alakon, melynél fogva a vonalak egymás 
közti viszonya bizonyos törvény szerint van meghatározva, 
— nem az eszességnek kinyomata ? A czélszerűségnél 
nem ismeri föl önmagát az eszes lélek, mely mindent 
egy bizonyos czél elérésére szokott okosan berendezni ? A 
különböző szinek vagy hangok vegyületében nyilvánuló 
harmónia más-e, mint ismét az eszes léleknek visszatük-
rözése, a mely eszes lélek a törvényszerűséget benső 
szükségésségből keresi mindenütt ? S az erkölcsi jó cse-
lekedetben, az ártatlanság, a szerénység, a nagylelkűség 
külső nyilatkozataiban az eszes lélek nem önmagát is-
meri-e föl ismét, még akkor is, ha talán ezen erényeket 
gyakorolni megszűnt, vagy ha soha sem is gyakorolta ; 
mert ezen eszmék és azoknak erkölcsi jósága és i t t-ott 
kötelező ereje a lélekből épp ugy soha ki nem veszhe-
tett, a mint az eszesség ki nem veszhet, a mig az em-
beri lélek meg nem szűnik emberi lenni. 

Vájjon tehát igaz-e, a mit állítunk : a dolgokat, 
mert szépek, szeretjük, s lehetetlen, hogy azokat ne sze-
ressük ? (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szeptember 20. Szentséges atyánk levele 

Rampolla Márián bibornok-államtitkárhoz. VIII . — Szent-
séges atyánk nagyjelentőségű levelének végén, mely — 
mint alkalmunk volt részletesen kimutathatni — az egy-
házpolitikai helyzetet a különböző országokban és kü-
lönösen a római kérdést oly behatóan és világosan tár-
gyalja, még néhány ellenvetéssel foglalkozik, melyeket 
a római kérdés megoldása tekintetében gyakran emleget 
a rosszakarat inkább, mint a korlátoltság. 

Első sorban megfelel a pápa arra a gyakran és 
az olaszok által szüntelenül hangoztatott ellenvetésre, 
hogy a pápai souverainitás helyreállítása már csak azért 
sem kívánható, mert az u j Olaszország „egységébe" üt-
közik. Szentséges atyánk igen bölcsen arra utal, hogy 
ha az isteni Gondviselés egyszer ugy intézte a dolgokat, 
hogy Olaszországot tette a pápa székhelyévé, ez a kö-
rülmény Olaszországra is bizonyos kötelmeket és tarto-
zásokat szab, melyeket elhanyagolni hálátlanság volna. 
De el is tekintve a háladatosság kötelmétől, melyre pe-

dig teljes joggal hivatkozik a pápa, már önmagában 
véve az „egység," amint nem egyedüli és legfőbb jó, 
ugy bizonyára olyan, mit egy más, nagyobb jóért fel-
áldozni lehet, sőt kell. „Ami az állami egységet illeti, 
mondja a pápa, azt kérdjük . . . egy pillanatra elleneink 
saját talajára helyezkedve, vájjon ez az egység a nemzetek-
nek, oly abszolút jav a-e, hogy e nélkül számukra se jólét, se 
nagyság nem létezhetik, nagy olyan nagy jó-e, mely min-
den másnak elébe tehető ?" A válasz magától értetődik. 
Az egység czélja az erő, a hatalom fokozása, illetve 
biztosítása; ha pedig az erő, a hatalom az egység bi-
zonyos neme által csak kisebbül és szükségkéj)pen veszt: 
akkor az egység — czélját tévesztvén — sem kívánatos, 
sem fentartandó többé nem lesz. „Minden más egység 
alapköve, a felette nagy, sőt soczialis előnyök forrása : 
a vallási egység." 

Második sorban ama ellenvetésre válaszol a pápa, 
melyet az apostoli szentszék souverainitásának ellenei a 
művelődés és haladás nevében emelnek. Miután a hala-
dás fogalmát meghatározta, kiemelvén, hogy ez „az em-
ber számára egyedül abban állhat, ami szellemi és er-
kölcsi tökéletesedéshez vezet, vagy ezzel legalább nem 
ellenkezik" és hangsúlyozván, hogy ezen a körön kivül 
„a haladás minden neme valójában nem egyéb, mint 
visszaesés, mely az embereket csak lealacsonyíthatja, s a 
barbárságba taszíthatja vissza," mit sem az egyház, sem 
a pápák az emberiség szerencséjére soha sem fognak 
elősegíteni, fényesen kimutatja, hogy sem az egyház nem 
áll a haladás útjában, sem a pápák újból de íacto 
nyert souverainitásokat másra nem használnák, mint csak 
a nép igazi javára. Valóban gyönyörű szavait az utóbbi 
pontra vonatkozólag in extenso ismétel jük: „Ha a pá-
pák ennek (a souverainitásnak) ismét birtokában vol-
nának, nem mulasztanák el azokat mind ama tökéletesí-
tésekkel gazdagítani, amelyekre képesek, amennyiben 
méltányolnák a kor követelményeit és a társadalom 
szükségleteit. Ugyanaz az atyai gondoskodás, mely őket 
alattvalóikkal szemben mindenkor lelkesítette, most is 
csak azt tanácsolná nekik, hogy a közterhet enyhítsék, 
hogy a legszélesebb nagylelkűséggel gyakorolják a ke-
resztény felebaráti szeretet müveit, részesítsék előnyben a 
jótékony egyesületeket, különös gondoskodással istápol-
ják a szükséget szenvedő és a munkás-osztályt, javítsák 
azok sorsát, szóval : a pápa világi uralmából jelenleg is 
oly intézményt teremtene, mely leginkább alkalmas arra, 
hogy az alattvalók javát előmozdítsa." Valóban csak a 
pápaság áldásos működése nyer kifejezést ezen szép sza-
vakban, melyről Róma és a pápai állam lakosai annyit 
tudnának beszélni régi boldog emlékeikből. 

Végre szentséges atyánk röviden amaz ellenvetésre 
reflektál, mely arra hivatkozik, hogy a pápaság souve-
raiuitása a középkorból származott. „Őrültség volna — 
ugy mond szentséges atyánk — a pápai souverainitást 
elnyomni akarni csak azért, mert a középkorban virág-
zott." Eltekintve attól, hogy a pápai teljes souverainitás 
fennmaradása illetve tényleges visszaállítása ama nagy 
érdekek miatt szükséges, melyek hozzá a jelenben és a ' 
jövőben mint a múltban egyaránt fűződnek, teljes joggal 
arra utal a pápa, hogy az annyira félreismert középkor-
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nak minden árnyoldalai mellett voltak éppen Olaszor-
szágban olyau fényoldalai, melyek Olaszország nagyságát 
és hírnevét minden időre megállapították. 

Valóban éppen Olaszországnak van legkevesebb 
oka a középkort ócsárolni, melynek nagyrészt köszönheti, 
hogy a művészetek szülőföldjének még ma is tartják. 

* 

Befejezzük immár rövid méltatásunkat, melyekben 
a nagyjelentőségű és kivált a római kérdésre nézve nagy-
fontosságú pápai levelet bemutatni akartuk. S épen ma, 
mikor a Porta Pia bástyáján 17 évvel ezelőtt elkövetett 
szentségtörő erőszakoskodás szomorú évfordulóját fájdal-
mas szivvel feljegyezzük, bensőbben mint valaha felszáll 
a történet örökbölcseségü intézéjőhez lelkünk imája, hogy 
a „mennyből eredt világosság" által terjesztett igazság 
oly világosságot áraszszon az illetők elméjében, hogy 
beismervén igazságtalan és jogtalan eljárásukat, teljes 
recompensatióval tegyék jóvá a legjobb atya ellen el-
követett legnagyobb bünt, mely Olaszországra soha bol-
dogságot nem hozhat és melynek megengeszteléseért 
imádkozik oly benső bizalommal annyi buzgó ajk és 
sziv. Szabadon látni a pápát teljes souverainitása zavar-
talan és biztositott birtokában, minden hü katholikus 
legforróbb óhaja és legbuzgóbb imája legyen és marad-
jon a meghallgattatás pillanatáig! ? 

Zombor, szept. 8. Ecce Sacerdos Magnus ! — Or-
szágos lapjaink minden esztendőben legalább egyszer 
megbeszélik alkalmilag, hogy minő más fénye és vonzó 
ereje volna a budai várpalotának, ha benne bizonyos 
időnkint Magyarország felséges uralkodó Házának tag-
jait lehetne tisztelni, mint a magyar főváros többé-ke-
vésbé állandó lakóit. 

Emlegetik ilyenkor Igazságos Mátyás büszke szá-
zadát, visszaálmodják azt . a kort, melyben a magyar 
királyi palota nem is az országnak, hanem Közép-Euró-
pának ugy anyagi kincsek tára, mint a szellemi terme-
lésben, a tudományok s művészetek minden ágában, köz-
ponti melegágya volt. 

Az ilyen és hasonló emlegetések, ismételve egy oly 
virulva fejlődő világváros részéről, mint Budapest, vi-
lágosan bizonyitják, hogy mekkora jelentőséggel birna 
még ma is, a gőz és villany száguldva haladó korsza-
kában, az a vonzó erő, melyet a lakosság százezrei kö-
zött az élet megszépítésére az uralkodó család jelenléte 
gyakorolhatna. 

Hát nekünk bácskaiaknak, akik a kalocsai érseki 
méltóság ragyogásában "az „et Bachiensis" czim szerint 
fele részben osztályosak vagyunk, vájjon nekünk nem 
szabad-e álmodnunk arról, hogy milyen világ lenne ná-
lunk, ha például nem mi irigyeinők Kalocsától az érseki 
székhelyet, hanem az mi tőlünk ? 

Bűnül róják-e föl nekünk azt, ha néha uri társal-
gás közben szóba kerül, hogy mennyit lendítene a mi 
kulturális viszonyainkon, ha Bácsban, mint akár Nagy-
Szombatban vagy Pozsonyban, csak kis káptalan is volna, 
amely mintegy a lehanyatlott századok emlékeiből ki-
magasló kulturszikla, a majd félmilliót számláló várme-

gyei katholikusok közepette emelkedve, egy kis szellemi 
központot képezne a mi nagyon is anyagias gondolko-
zású vidékünkön ? 

Hiszen tudjuk, kell tudnia mindenkinek, hogy az 
ilyen ideák hiu álmok és üres ábrándok ; de hát azt az 
ábrándozó nem keresheti, hogy légvárai csak addig tar-
tanak, mig szemeit kinyitja ; sem az álmodó nem törő-
dik vele, hogy amint fölébred, vége lesz a himes tün-
dérországnak. Álmodni, ábrándozni, azért mégis csak jól 
esik ; mert legalább a csalódás tartamára élvezhetni a 
tünékeny boldogságot. 

Ezen utópikus kivánságok mind abból az egy for-
rásból származnak, hogy vajha lehetne vármegyénkben 
valami módon egy kevés szellemi és vagyon-arisztok-
racziát tőkésiteni ! Mert ez nincs és szükségét érezzük 
lépten-nyomon. 

Nekünk uraink a szó magasabb és nemesebb értel-
mében nincsenek ; aki egy-kettő van, az vármegyénk és 
közügyeink iránt hideg, majdnem közönyös ; sőt akái--
hány van olyan is, akinek se arczát, se jövedelméből 
egy batkát, se nemes passzióiból egyvonást, nem látni ir-
magul sem sehol. 

Pedig az ilyen kisebb uri udvarok finomítanák az 
ízlést, mintát mutatnának a gazdálkodásban, lépten-nyo-
mon állandó kiállításai lennének a korszerű találmányok-
nak, melegházai tudomány egyes ágainak ; magukhoz 
emelnék a' környéket, érintkezéseikben észrevétlenül is 
nemesítő befolyást gyakorolnának ; közügyeinket bizo-
nyára sokban elősegítenék ; és ami szintén megérdemli 
manapság a szót, jövedelmeik egy jó részét közöttünk 
költenék el. 

Vágyakat és ideálokat táplálni mindenkinek szabad ; 
tehát talán tőlünk bácskaiaktól sem vehető rossz néven, 
ha néha-néha oly kivánságokat rebesgetünk, melyek ta-
lán ez idő szerint lehetetleneknek Játszanak, de idők 
jártával mégis beteljesedhetnek . . . 

Hogy eme óhajok dr Haynald Lajos kalocsa-bácsi 
biboros érsek főpásztorkodása alatt oly ritkán kapnak 
hangot : annak éppen az ő fenkölt személye és magasz-
tos lelkülete adja meg magyarázatát. Ugyanis 0 Emi-
nencziáját mindenki annyira országos férfiúnak tart ja és 
ismeri, hogy éppen a szivünkhöz nőtt magasabb érdekek 
üdvös szolgálata érdekében kell, miszerint ő ne közöt-
tünk — akik vágyakodva nézünk utána — hanem azon 
döntő körökben vezérszerepeljen, amelyekre hasznos be-
folyást gyakorolni sokoldalú tudománya, tüzpróbákban 
is megdicsőült hazafiúi jelleme és közmondásos diploma-
tiai tapintata régóta érdemesitette. 

Másrészt pedig érzi és hálával emlegeti mindenki, 
hogy 0 Főmagassága, mint bácskai földesúr, nemcsak 
tudja és teljesitf a magasztos állásából folyó noblessz 
oblizst, hanem világraszóló példát ad még a fenköltebb 
lelkeknek is, hogy miként lehet egy halandó nevet hu-
mánus cselekedetek által már ez arasznyi élet szük ha-
tárai között halhatatlanná tenni. Hiszen biboros érsekünk 
husz éves egyházkormányzata alatt a humánus és kul-
turális téren valóban ércznél is öröklőbb emlékeket ál-
lított nagy nevének, és pedig igen nagy számmal éppen 
Bács-Bodrogh megye területén és éppen egy olyan téren, 
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mely habár jövő boldogulásunk föltételeit rejti magában, 
mégis megfoghatatlan korahagyottságban sinlődött egész 
az 0 újjáalakító kegyességeig. 

Vagy — hogy az alkotta számos templomról ne 
is szóljunk — ki ne tudná, hogy a nőnevelés — összes 
jövő fejlődésünk titka — éppen az ő atyai gondjai foly-
tán igér nékünk, előbb sejteni sem mert lendületet, az 
általa nagykegyüleg alapított számos záidaiskola terem-
tése és működése folytán ? 

Hiszen az ó-becsei (1868.), topolyai (69.), bajai (70.), 
szabadkai (74.), bácsi (76.), újvidéki (78.), kunbajai (80.), 
jankováczi (81.), temerini (81.), moholvi (82.). almási 
(86.) zárdai-iskolák után a zombori immár a tizenkettedik 
méhkasa a hasznos ismereteknek és állambiztositó erköl-
csöknek, melyek mind bíboros főpásztorunk atyáskodó 
kegyét magasztalják, és mind az ő áldozatkészségének 
ékesszóló tanúi ugy, hogy a tények ezen néma hozsan-
náját semmi emberi dicsőítéssel tulkiáltani nem lehet. 

A bácsi árvaház, mely éppen holnap ünnepli kegy-
urának malasztos jelenlétét, szintén egy ujabb adalék 
ama nagylelkűséghez, mely lépten-nyomon hinti az ál-
dást, törli a könnyeket s őrangyalkodik az anyátlan böl-
csők mellett. . . . 

Az evangeliomnak ilyetén megható illusztrálása 
kell, hogy tiszteletteljes bámulatra gyújtson mindenkit. 
Nem is kételkedhetik 0 Főmagassága, hogy a hódolat-
nak és lelkesedésnek őt Bács-Bodroghmegye területén 
mindenütt kisérő üdvriadalmát csak a hála és ragaszko-
dás parancsoló érzelmei sugalják, egybeforrva azon 
imaszerű fohászban, hogy őt a Gondviselés, mint várme-
gyénknek kegyurát, a humánus és kulturális érdekek-
nek elévülhetlen emlékezetű Maecenását, hosszú élettel 
és jó egészséggel megáldva, korszakalkotó törekvéseiben 
diadalról-diadalra segítse. „Bácska." 

SvájCZ. A svájczi püspöki kar felirata a pápához 
és ö szentsége válasza. — 

Friburgi Helvet. die 26 Augusti 1887. 
Beatissime Pater ! 

Nihil antiquius habent Helvetiae Episcopi, in annuo 
suo conventu congregati, quam ut Sanctitati Tuae, quae 
erga Ipsam gerunt filialis observantiae, perfectae obedi-
entiae, plenaeque fiduciae obsequia offerant. Te in Bea-
tissimi Petr i Apostolorum Principis sede constitutum in-
fallibilem Christi Vicarium in terris totiusque Ecclesiae 
militantis visibile caput, plena ac suprema iurisdictione 
pollentem in omnes et singulos Pastores et fideles, con-
fitentur ac venerantur. Quibus omnibus titulis impellitur 
fides nostra, ut hanc protestationem Tibi iterum asserat ; 
opus est et cordibus Nostris filialem venerationem qua 
Tuam sacram Personam prosequimur, profiteri. 

Haud possemus, Beatissime Pater, omnia persequi 
queis ab Christiana republica et civilitate grates quam 
maximas meruerunt curae Tuae innumerique labores ; 
equidem Sanctitati Tuae prorsus convenit hocce sacrorum 
librorum dictum „in tempore iracundiae factus est recon-
ciliation Sanctitatis matrimonii custos tenacissimus, ope-
rariorum defensor fidelis, auctoritatis civilis publicaeque 
libertatis propugnator firmissimus, philosophiae christianaë 
restitutor, laudum Immaculatae Virginis omnipotentisque 
Eius intercessionis praeco, ut Ecclesiam intus formosam, 
viribus coadunatam, disciplina vigentem, laboribus fecun-
dam, et in hostium conspectu faceres honestatam, inde-

fessus adlaborasti; inde Apostolica Sedes visque eius novo 
splendore fulgent. 

Spiritu magno respexisti universum orbem, quem 
Tibi dedit Dominus Salvator Jesus, ut eum ipsi redderes. 
Non est ulla regio que se abscondat a corde tuo. Qua-
curaque diffunditur sollicitudo Tua ab Oriente ad Bri-
tanniam, ab Europa ad Américain, omni studio incubu-
isti ut in locis quideui catholicis illustiior fides evaderet, 
simul vero conciliarentur infideles, vel haereticae gentes 
omnesque rebelies filii ad unitatem et sinum immaculatae 
sponsae, feliciter redirent. 

Prae ceteris Italia, haec virum et artium fecunda 
tellus, Tuum Pontificis et Patris animum, vehementer 
solicitât, ut delararunt litterae ad Eminentissimum Car-
dinalem Status Secretarium a Sanctitate Tua nuperrime 
datae ; quo circa catholicus orbis tarn magnanimis co-
natibus Tuis applaudit, fidelesque omnes exsultantes cae-
lesti gaudio et pietate concordes, prompto et alacri studio 
proximum sacerdotii Tui Jubilaeum celebrare cértatim 
parant. 

Non oblita est Sanctitas Tua Helvetiam, regionem 
hanc in media Europa positam, Germaniae, Italiae Gal-
liaeque interiectam, quae saepius est quasi sedes caput 
haereticae seditiosaeque pugnae in Europa, cui autem 
non desunt devotae Ecclesiae voluntates, et quae gloria-
tur iam a pluribus saeculis custodiam Sanctitati Tuae in 
Vaticano subministrare. Dioeceses nostrae omnes benig-
nam vim tuam sunt expertae, Ecclesiisque Basileensi, 
Ticinensi ac Gebennensi, porrexisti dextram, B. Nicolai 
de Rupe magni huius Helvetiae pacatoris, festa quater 
saecularia haud parvum momentum adiecerunt huic con-
cordiae flatui. Utinam susceptae ad eius tumulum piae 
nostrae peregrinationes pacatae tranquillitatis maturent 
et confirment, religiosique Eremitae praeparent Canoniza-
tionem, iam a Summo Pontifice Benedicto XIV expetitam. 

Praecipua Episcopatus nostri studia in id tendunt, 
ut Sanctitatis Tuae documenta et encyclicas litteras opere 
exsequantur, efficiantque ut in dies magis intima évadant 
Pastorum unanimitas, magisque connexa cum supremo 
ipsorum Capite unio ; haec nostra securitas, hic laborum 
nostrorum est quaestus. 

Hanc humillimae devotionis nostrae gratique animi 
testificationem benigne accipias, et Tibi sit novum pignus 
summi illius obsequii quo Helvetia catholica Romanos 
Pontifices prosecuta est semper. Solemne hoc amoris 
et observantiae testimonium nostrum sit Tibi levamen 
inter maximas animi acerbitates aerumnasque omnes quae 
Te undique premuut, ob impiam diuturnamque iniquorum 
contra Christum Eiusque Ecclesiam persecutionem. 

Utinam exsurgat nunc Deus et dissipentur inimici 
Eius. Plena libertás Tua, temporaleque Petri Patrimo-
nium, quod necessarium est ad regendos populos com-
missos, brevi Tibi vindicetur, et omnia fausta feliciaque 
ad maiorem divinae Maiestatis gloriam, et ad salutem 
animarum Tibi eveniant. 

Interim, ad pedes Sanctitatis Tuae provoluti, Apos-
tolicam Benedictionem nobis Ecclesiisque nostrae sollici-
tudini concreditis, universaeque Helvetiae nostrae, supp-
lices imploramus. 

Sanctitatis Tuae 
Humillimi, devotissimi et obsequentissimi in Christo 

Servi et Filii f Caspar, Episcopus Lausannensis et 
Gebennensis. — Adrianus, Episco-

— pus Sedunensis. — Augustinus, 
Episcopus Sangallensis. — Fride-
ricus, Episcopus Basileensis. — 
Stephanus, Episcopus Bethlemen-
sis Ab. S. Mauritií — Can. Joseph 
Castelli, Delegatus Apostolicus pro 
Ticino, — Thomas Huonder, Dele-
gatus Episcopi Curiensis. 
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A szentatya válasza: 
LEO P P . XIII . 

Venerabiles Fratres et dilecti Filii Salutem et 
Apostoliam Benedictionem. 

Quae ad Nos scripsistis die XXVI elapsi Augusti , 
occasione ar rep ta annui conventus quem celebrastis, sen-
sus fidei et venerationis vestrae erga Apostolicum Prin-
cipatum quem Deo volente gerimus ostendebat, ac plane 
respondebat virtuti et dignitati vestrae, studiis Nostris, 
et rationi temporum in quibus militans Ecclesia versatur. 
Dilectionem sane vestram respeximus in iis quae de re-
bus quibus operam damus, de paternis curis quibus 
omres orbis regiones complectimur commemorastis : at 
cogitantes neque qui plantat neque qui r igat esse aliquid, 
sed qui incrementum dat Deum, Ipsi Nos laudem, gloriam 
et gratiam tribuendam agnoscimus, qui infirmitatem No-
stram sustentât ac dirigit, atque ab Eo postulandum esse 
ut impleat quod de Nobis pio effectu dicitis, ut nempe 
iusti illius similes inveniri possimus, qui in tempore 
iracundiae fuctus est reconciliatio Muneris quidem Nostr i 
est omni ope niti ut veritatem errantibus tradamus, re-
media ostendamus malis quibus societas humana in dies 
gravius laborat ; ardentium quoque studiorum et votorum 
Nostrorum est, ut filii extorres ad unitatem et sinum 
Ecclesiae redeant et salutem assequantur ; et in his om-
nibus non diffitemur plur imum erigi animum Nos t rum 
curis et laboribus quos Vos, vestrique in Episcopatu F ra -
tres, in eumdem finem Nobiscum communicant, et filiali 
studio fidelium, qui illustribus argumentis uti semper, 
tum praesertim hoc tempore Nobis pietatem suam p ro -
bare contendunt. A'erum est autem quod dicitis, peculia-
rem Nost rarum sollicitudinum partem hanc italicam re-
gionem sibi vendicare, eamque Nobis cordi esse tum ob 
necessitudinem qua natali solo coniungimur, tum ob fid^lis 
populi studia arctissime Nobis devincti : atque in iis quae 
recenter gessimus quaeque vos commemoratis, nihil aliud 
spectavimus nisi munus ministerii Nostri, et veram italici 
nominis utili tatem, dignitatem et gloriam, adeo ut qui No-
stras voces audire detrectant, ii profecto prosperitati , paci et 
gloriae huius Italicae regionis se adversari, reipsa patefaciant. 

Nec porro leviter inhaeret in intimis Nostr is sensi-
bus Helvetia vestra, uti postulant non ti tuli modo et 
honores quos ipsa singulari fide praestantique vir tute a 
Romanis Pontificibus Decessoribus Nostr is meruit , sed 
vester etiam sacerdotalis animus, et pietas ac grata vo-
luntas, qua fideles Helvetici curis Nostris s tudent respon-
dere Nihil propterea Nobis gratius esse posset, quam si 
universum Helveticum nomen videremus una fide et cari-
tate Romanae Ecclesiae conjunctum, uti in coelis sua de-
precatione poscere non ambigimus B. Nicolaum de R u p e 
illustrem Helvetiae pacatorem quem Vos eximia religione 
colitis, et in cuius potenti apud Deum suffragatione, Nos 
Vobiscum eius honoris rite augendi cupidi, spem magnam 
iure collocamus. Testimonium itaque dilectionis et obse-
quii vestri, Venerabiles Fra t res ut Dilecti Filii, iucundis-
simum extitisse Nobis profitemur, iucundissima etiam 
vota vestra, quibus Nostra apud Deum adiicimus enixe 
rogantes, ut pax rest i tuatur Ecclesiae, l ibertás et iura 
Apostolicae Sedis ab omni iniuria vindicentur, ac labores 
curaeque Nostrae in bonum humani generis, et gloriam 
divini Nominis, secundo exitu for tunentur . Haec a divina 
dement ia implorantes, Apostolicam Benedictionem auspi-
cem caelestium munerum et testem sincerae caritatis 
Nostrae, Vobis, Venerabiles Fra t res et Dilecti Filii, cun-
ctoque Clero et Fidelibus Helveticae regionis pe raman-
ter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die I I I septembris 
an. MDCCCLXXXVII Pontificatus Nostri decimo. 

IRODALOM, 
-h Szózat, melyet löm. és ft. Simor János bib., 

Magyarország hg-pnmása és esztergomi érsek ur által 
Esztergom-Sz.-György mező városában emelt és alapított 
kisdedóvoda és leányiskolának 1881. szept. 11. megoldása 
és megnyitása alkalmával mondott Majer István, cz. püs-
pök, érseki helynök és egyházmegyei tanfelügyelő. Esz-
tergom, 1887. 16. 1. 

VEGYESEK. 
*** A JÖVŐ héttel nevezetes esemény lép a meg-

valósulás történelmi nevezetességű folyamába. E k k o r 
nyilik meg, ősi ker. kath. szokás szerint a Szentlélek 
segítségül hivásával, országgyűlésünk öt évi cyclusa. Ki-
rály, főpapok, zászlósok, országnagyok és a nép képvi-
selői kérni fogják az Is tent — áldásért Emlékezzünk 
meg mi is országszerte ama napon, szept. 26-án, Isten 
ről s a hazáról, és az ország biboros á ldomagyának 
imáival egyesítsük a mi könyörgéseinket, hogy Isten ál-
dása alatt hazánk minden kíil- és belviszálvtól menten 
haladjon az isteni gondviselés által számára kijelölt fej-
lődés u t ján . 

— Egernek nagy gyásza van. Meghalt id. Samassa 
János, az érsek éd^s a tyja . A megtestesült erő és erély 
megtör t a nagy kor sulvja alatt. Temetése, nagy részvét 
mellett, f. hó 18-án volt Egerben. Nagy embert adott az 
egyháznak. Az ö. v. f. n. ! 

— A rozsnyói egyházmegye föpásztora, mélt. és 
f t . dr Schopper György, f. hó 24-én éri el bölcsészeti 
tudorrá avatásának félszázados évfordulóját. A budapesti 
kir. magyar tudomány-egyetem fényes jubiláris diplomá-
val fogja e napot megörökiteni. 

— Koszorút nyujtunk m% is, — szerényet és kicsit 
bár, annak, ki f. hó 18-án Kassán aranyáldozatát mu-
ta t ta be az élet Urának . Szabad Ferencz, nagyprépost , 
kanonok, kaptalani helynök s Kassa városának lelkésze 
e férfiú, ki a magyar kath. papság egyik legrokonszen-
vesebb s magas kora daczára egyik legtevékenyebb alakja 
s ki a közélet terén rég maradandó emléket állított ne-
vének. Aranymiséje alkalmából Kassa városa, a kassai 
egyházmegye papsága, s a kassai társadalom, lelkesedés-
sel ünnepelte a nagyérdemű férfiút, kit az Isten még 
igen sokáig éltessen közöttünk ! 
O O 

f Alulírottak szomorodott szívvel jelentik az összes 
rokonok és barátaiknak, hogy szeretett és felej thetet len 
férj, illetve édes atya, testvér és rokon WiLrmb Imre 
kir. m. tudomány-egyetemi quaestor 1887. szeptember 
18-án éjjeli 10 órakor hosszas súlyos betegség és a ha-
lotti szentségek áj tatos felvétele után élete 61-ik évében 
és a legboldogabb házasság 22-ik évében az Urban el-
szenderült. A boldogult földi maradványai kedden folyó 
hó 20-án délután 5 órakor fognak a róm. kath. egyház 
szertartásai szerint beszenteltetni, és a budapesti kere-
pesi-uti sírkertben a családi sírboltban örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig folyó hó 
22-én reggeli 10 órakor az egyetemi templomban fog a 
Mindenhatónak bemutat ta tni . Budaprest, 1887. szeptember 
hó 18-án. Áldás és béke hamvaira ! Emilia szül. Jász-
Berényi Kalmár Emilia, mint neje. Lőrenthey (Vurmb) 
Imre, mint fia. Eva özvegy Szépauer Jánosné, Mária, 
Leopoldina özv. Réthát i Kovácsics Gyuláné, Emília W é b e r 
Jakabné, mint nővérei. Özv. Jász-Berényi Kalmár Lu-
kácsné szül. nemes Pitrolf Borbála, mint anyósa. Jász-
Berényi Kalmár Lujza, mint sógornője. Lakás : IV. ker., 
szerb-utcza 10. szám. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendó. 

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

HEGYYENHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

cir. postahivatalnál ; 
udapesten a szerkesz-
néi, és Rudnyánszky 
. könyvnyomdájában. 

V., Papnövelde-utcza 
sz. alatt, hova a ne-

láni reclamatiók is, 
>érmentes nyitott levél-

ben, intézendök. 

Budapesten, szeptember 24. 25. II . Félév. 1887. 

TARTALOM: Vezér eszmék és Tanulmányok : ^A pistojai álzsinat s annak következményei. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t - ? 
Magyarország a pápa előtt . — V e s z p r é m : Szabó György kanonok s plébános beszéde. — T r i e r : A német katholikusok idei) 

XXXIY. nagygyűlése. — P á r i s : D'Arc Janka, az orléans-i szűz canonisatiójának ügye, a franczia akadémia s a szentek t isztelete. — 
Kath, Egyleti Élet : A Szent-István-Társulat. — Irodalom : „Katholikus Világ." — Vegyesek. 

A pistojai álzsinat s annak következményei. 
I r t a : Dr Kazaly Imre. 

(Vége). 

Riccin kivül csupán két püspök, a chiosi és 
collei emelték föl szavukat a pistojai decretu-
mok mellett. — Az óriási csalódás nagyon el-
kedvetlenítette a nagyherczeget, ki is azért jun. 
5-én feloszlatta az értekezletet. Bosszúságának 
azáltal adott kifejezést, hogy a maga elé idézett 
egyháznagyokat tisztességesen lehordta: „Önöknek 
nagy többsége — úgymond — sem az Isten 
dicsőségét, sem az egyház békéjét, sem az egy-
házfegyelem iránti buzgalmat nem tartá szem 
előtt, hanem az álnokság, a csel s a gonosz 
szándék utjain haladt. Miért tanusitottak önök 
oly heves ellenszegülést azon néhány püspökkel 
szemben, a kiknek szándékaim megvalósulása kö-
rül nagyobb vala hüségök, mint a többieknek? 
Én koránsem akartam megváltoztatni a dog-
mákat, csakis az egyházi fegyelem terén be-
csúszott visszaéléseket óhajtám kiküszöbölni. En 
ugyan Istentől e tárgyra vonatkozólag nyert 
hatalmamat, mint a kánonok védnöke is érvé-
nyesíthettem volna, de én a siker biztosítására 
önökkel egyetértőleg ohajtottam eljárni. Ámde 
most már látom, hogy a kik első sorban valá-
nak hivatva jogos óhajaimat előmozditani, csakis 
akadályokat gördítettek azok elé. . . . Én tehát 
elhatároztam, hogy az önök hanyagságát pótolni 
togom, s addig is, mig nemzeti zsinat tartása 
lehetővé lesz, gondoskodni fogok a legszüksége-
sebb teendők teljesítéséről.* 

Az épületes fejedelmi dorgatoriumon átömlő 
keserűséget nagyban növelhették azon zavargá-
sok is, melyek az értekezlet tartama alatt Pra- ' 

tóban kitörtek. — E városban ugyanis Ricci le-
szedette a sz. képekről a velumokat, s ezenkívül 
eltiltotta ama régi szokást, mely szerint a boldog-
ságos Szűznek a székesegyházban őrizett övével 
áldást adtak a népre. Sőt híre járt, hogy a püs-
pök a sz. öv tiszteletére emelt ezüst oltárt is 
leromboltatni készül. E hir az amúgy is forrongó 
nép dühét legmagasabb fokra csigázta. Május 20-án 
éjjel botokkal és kardokkal fölfegyverzett tömeg 
rohant a székesegyházba. Őrséget állított az 
ezüst oltár elé. Darabokra törte a püspök trónu-
sát és czimerét s azok forgácsait a piacz közepén 
elégette. Innét a püspöki palotába hatolt a nép 
és hatalmába kerité mindazon könyveket, melye-
ket jansenista tanokkal telitetteknek vélt, s e 
zsákmányt is tűzbe dobta. Majd azután a semi-
nariumba tört be az ottani jansenista tanárokat 
elpáholandó, de a tanárok szerencséjükre jókor 
elmenekültek. Végre a zendülők csapata a vá-
ros valamennyi templomát bejárta s újból a 
sz. képekre illeszté a róluk leszedett velumokat. 
A zavargások néhány napig tovább folytak, mig 
végre a katonaság helyreállította a rendet. 

A most leirt kihágások és a flórenczi csúf 
kudarcz felnyithatták volna a két reformátor 
szemeit. Lipót épp ugy mint Ricci beláthatták 
volna immár, hogy a jansenismus felélesztésére 
és a vallási ujitásokra Toscana legkevésbé sem 
alkalmas talaj. Ámde vakságukból nem tudtak 
kigyógyulni; sőt inkább az ellenszegülés csak 
növelé makacsságukat. A nagyherczeg szigorú 
büntetést mért a kihágókra. Mintegy 60-at kö-
zülök megbotoztatott, 30-at javitóházba küldött 
s néhányat Elba szigetére száműzött. Riccinek 
trónusát a kihágásokra vonatkozó s a várost 
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mélyen megszégyenítő felirattal ellátva a székes-
egyházban ismét helyreállíttatta. A hamisaknak 
vélt ereklyéket és a velumos sz. képeket (jól 
megrakott hat szekéren) mind Flórenczbe szállít-
tatta át. — Hogy pedig a hasonló kihágásoknak 
jövőre elejét vehesse, összes újításait Lipót-törvé-
nyek czime alatt tartományszerte kihirdette és 
azok szigorú megtartását követelte. — Monda-
nunk is fölösleges, hogy e törvények foganato-
sítása körül Ricci fejtett ki legtöbb buzgalmat. 
Ugyancsak ő elhitette a nagyherczeggel, misze-
rint a reformok ellenében mutatkozó reactio a 
Flórenczben székelő pápai nuntius titkos izgatá-
sai folytán keletkezett. Tehát Lipót 1788. szept. 
20-ikán kiadott rendeletével megszűntnek nyil-
vánitá a nuntiatura törvényszékét, a püspökök-
nek és a szerzetes-rendeknek megtiltá a Rómá-
val való közlekedést. — VI. Pius pápa haszta-
lan tiltakozott mindezen sérelmek ellenében, 
hasztalan törekvék legszelídebb modorban jobb 
nézetre birni a fejedelmet. — II. József császár-
nak 1790-ben bekövetkezett halála azonban vá-
ratlan fordulatot idézett elő Toscanában. Lipót 
a császári trónra emeltetvén Bécsbe távozott. Fia 
és utódja III. Ferdinánd sokkal nagyobb mérsék-
letet tanúsított az egyházzal szemben. A mind-
inkább gyűlöletessé vált Riccit, ki ellen Pisto-
jában és Pratoban ujabb zendülés tört ki, leg-
kevésbé sem védte az uj fejedelem, ugy hog}7  

a kegyvesztett főpásztor, kit már két székes-
káptalanának egyike sem akart tűrni, kénytelen 
volt székvárosából menekülni s helyzetének tart-
hetlanságát belátván 1780. jun. 3-án leköszönt 
hivataláról. — A bukás és elhagyatottság azon-
ban nem vala képes megtörni Ricci makacssá 
gát. Igaz ugyan, hogy lemondását alázatos hangon 
szerkesztett levélben tudatta VI. Piussal, de té-
velyeitől, bár erre a pápa is jóval előbb fel-
szólította vala, — megválni nem akart. Régi 
bűneit még azzal is tetézte, hogy a francziaor-
szági constitutionalista papokkal összeköttetésbe 
lépvén azoknak egyházellenes magatartását vé-
delmezte. — Nem csoda tehát, ha a pápa türel-
mének fonala végre megszakadt, s a megtérni 
vonakodó főpap fölött 1794. aug. 28-án kiadott 
„Auctorem üdéi" kezdetű bullájával pálczát tört. 
E bulla a pistojai ál-zsinat 6 tételetét, mint 
eretneket (propositio haeretica) Ítélte el, 79 té-
telt pedig szakadárnak, tévesnek, az egyházi hier-
archia felforgatására irányultnak, botrányosnak, 
rágalmazónak, rosszakaratúnak stb. nyilvánított. 

Ricci a pápa Ítéletét nagy haraggal fo-
gadta; és a kormányhoz intézett iratában a 
pistojai tanok kárhoztatását égbe kiáltó igazság-
talanságnak, a polgári hatalom ellen való me-
rényletnek bélyegezte. Később azonban nyugodt-
ságot negélyezve, midőn a fiórenczi érsek által 
felszólittatott, hogy vesse magát alá az egyház 
feje ítéletének, kicsinylő hangon ugy válaszolt, 
hogy a pápai bullát nem küldték meg neki, a 
kormány megtiltá annak kihirdetését, tehát úgy-
mond ő előtte a bulla közönyös, a benne foglalt 
átkok őt nem illetik. 

A megátalkodott főpap azonban, midőn 
tapasztalá, hogy a szerencse és a barátok tel-
jesen hátat fordítottak neki, midőn 1799-ben 
azon kellemetlen meglepetésben részesült, hogy 
a francziákkal való czimboráskodás gyanúja miatt, 
mint hazaáruló egy időre börtönbe vettetett, — 
végre a megtérés ösvénye felé kezdett közeledni. 
A mondott év augusztus 9-én, az érsek ujabb 
sürgetésének engedve, VI. Pius pápához egy Íra-
tott küldött, melyben tévelyeit visszavonta. Nem 
tudni kézhez vette-e ez iratot a pápa, ki akko-
rában mint fogoly Valence-ben őriztetett. Egyéb-
kint a tévelyek visszavonása még nem volt ki-
elégítő. Később eg}7 ujabb retractatiót menesz-
tett Rómába VI. Piushoz ; de ez sem elégité ki 
a sz. széket. Végre midőn ugyanazon pápa Pá-
risból visszajövet Flórenczen keresztül utazott, 
Ricci személyesen tisztelgett nála. VI. Pius 
pápa szeretteljesen s ölelő karokkal fogadta a 
megtér őt, ki most már kifogástalan módon hó-
dolatot tanúsított az egyház feje iránt. — Né-
melyek azt hiszik, hogy e hódolat sem vala 
egészen őszinte, s hogy későbbi irataiban ismét 
kaczérkodni kezdett a jansenismussal. Barducci 
dömés atya azonban Ricci eme gyanúsítását alap-
talan rágalomnak bélyegezte,* lS22-ben kiadott 
iratával kimutatván, hogy a kérdéses iratok nem 
Riccitől származtak. — Tehát valószínűleg igaz 
lélekkel kibékült volt az egyházzal az előbb 
botrányos életű főpap, — s a jansenismus szeny-
nyétől menten jelent meg 1810. jan. 27-én az 
örök Bíró előtt. — Riccinek igaz megtérése és 
a száz év előtt általa megindított botrányos 
törekvések teljes sikertelensége egyaránt a kath. 
egyház dicsőségét hirdetik, — s igy igaz az, 
mit czikkünk elején mondtunk, hogy t. i. az 
egyház a százados évforduló alkalmával, — a 
szomorú emlékek daczára is bátran jubilálhat. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , ezept. 23. Magyarország a pápa előtt. — 

Még három hónap választ el szentséges atyánk nagy 
örömünnepétől , mely a ka th . népek buzgósága után ítélve 
valóban pá r j á t r i tkító világünnepély lesz. 

Megható és megindító az egész földkerekség hü 
katholikusainak nemes versenyét látni, mely annál magasz-
tosabb és impozánsabb módon akar j a fel tüntetni a pápa 
iránti hódolatot és törhetet len ragaszkodást , mentől in-
kább lá t ja őt megfosztva a tényleges souverainitás amaz 
at tr ibútumaitól , melyek a szentszék függetlensége, az 
apostoli legfőbb hatalom korlát lan és teljesen szabad 
gyakor la ta érdekében szükségesek. A pápa jubi leuma 
olyan világraszóló katholikus manifestatio lesz, mely amint 
egyrészt a szentszék és a hü katholikusok között i benső 
kapocs fényes megszilárdulását, másrészt pedig a ka tho-
likusok meleg érdeklődését a szent atya mostani t a r tha -
tat lan helyzete iránt fogja tanúsítani. 

Ezen nemzetközi katholikus versenyben hazánk sem 
fog hiányozni. Ott lesz Magyarország is a hü katholikus 
népek sorában. Mi nem osztozunk az i t t -ot t nyilvánult pes-
simismusban, jóllehet a mindent nagyító optimismusnak sem 
engedjük át magunkat . Tud juk , hogy történik, sok tör-
ténik hazánkban is a pápa jubi leuma érdekében, miről 
majd nemsokára tudomást vehet a skeptikus is ; de azt is 
tudjuk, hogy a maximumot el nem értük, hogy sok min-
denféle történhetik még, daczára az idő rövidségének. 

A hódolati ivek aláírásait lehetőségig szaporítani 
kell. Milliókra menjen az aláírók száma. Hol a hivatalos 
érintkezés nagyobb eredményre nem vezet, ott lépjünk a 
társadalmi térre. Van mindenkinek ismeretségi köre, 
van mindenkinek módjában közeledni mindenkihez és ha 
mindenkit nem is nyerhet meg a szent ügynek, megnyer-
het sokakat. Csak a fáradságtól nem. kellene félni, csak 
egy pár kellemetlenség miatt nem kellene visszariadni. 
Fáradság nélkül misem sikerül és a kellemetlenség csak 
a kislelkiieket fegyverzi le. Nem beszélek csupán elmélet-
ből, a gyakorlat mondat ja ezt tol lamba. Pé ldáka t tudok, 
melyek fényesebben szólanak minden beszédnél. Hölgye-
ket, férfiakat, sőt alacsony sorban levőket ismerek, kik 
persze fáradságos u tán já rás — no még egy-két apróbb 
kellemetlenség — árán je lentékeny eredményt bir tak fel-
mutatni . S ki nem irigyelné ezektől a buzgó lelkektől 
ama csekély keserűségeket, melyeket elviseltek propter 
justitiam ? Váj jon ki tagadná, hogy az élet könyvében 
ezeket javukra feljegyezte az isteni mindentudóság ? S ki 
nem vágyódnék velük együt t érdemeket szerezni, érde-
meket nemcsak sima, könnyű módon, de némi kis kelle-
metlenség előrelátása mellet t i s ? Ki irtóznék a t t ó l : pa-
tiendo mereri ? Csak a meggyőződés gyengesége, vagy a 
gyávaság nagysága nem kész és nem képes némi kis ál-
dozatra, hol egy eminenter ka th . ügy fényes sikeréről 
van szó. 

De van ezenkívül egy másik pont is, melyre t. ol-
vasóink figyelmét felhívni akarnám. Hazánk katholiku-
sainak római zarándoklatát értem. Eddig kétféle válla-
latról van tudomásunk. November hóra van tervezve az 
országos zarándoklat, deczember hó végére pedig a ka th . 

tanférfiak római zarándoklata. Fusio nem történt, nem 
is történhetik. A tanférfiak hivatásuk miatt tömegesen 
csak a törvényes szünidőben távozhatnak helyükről. A 
nyári nagy szünidő olaszországi ú t ra nem alkalmas ; a 
húsvéti szünidő több oknál fogva nem ajánlatos, a ka-
rácsonyi szünidő legczélszerübbnek látszik, mikor ugy a 
jubileumi ünnepek, (melyek tudvalevőleg épp deczem-
ber 31-ére és január 1-ére esnek) valamint az akkor 
már megnyitot t vatikáni kiállítás különös vonzó erőt 
gyakorolnak. Az alkalom meg van adva, akár az egyik-
hez, aká r a másodikhoz csatlakozni. Mind a kettő annyi 
előnyt nyúj t , oly sok kedvezményt ad, anyagilag is oly 
kevés áldozatot igényel, hogy senkinek sem volna sza-
bad elmaradnia, kinek szive és tehetsége van. Bátran 
mondhat juk , hogy nem volt — és alig hiszszük, hogy 
lesz valamikor — alkalom, oly kedvező, oly előnyös, mint a 
most kínálkozó két zarándoklat . Mikor egy oly nagy j e -
lentőségű katnolikus-kegyeleti czéllal egybeköthetni oly 
tanulságos u ta t aránylag oly kevés anyagi áldozattal : 
ott igazán megbocsáthatat lan mulasztást követ el, ki — 
ha Isten egészséget és tehetséget adott — i t thon vesz-
tegel és nem segíti növelni a pápának örömét és viga-
szát, valamint hazánk dicsőségét és hírnevét az egész 
világ előtt. Vannak Francziaországban egyházmegyék, 
honnét már ezreket be je len te t tek : minő szégyen volna 
hazánkra, ha még százakra sem menne azok száma, kik 
a pápa elé viszik személyesen Magyarország hódolatát . 
Úgyis legközelebb újból emiitet te a pápa két ma-
gyarországi pap előtt, kik szerencsések voltak ő szent-
ségénél tiszteleghetni, hogy oly r i tkán lát magánál 
magyarokat és kifejezte örömét a felett, hogy jub i -
leumára többen készülnek Rómába jönni. Vájjon mulasz-
tásunk miatt állandóak maradjanak-e ezek az éppen nem 
hízelgő, bár teljesen igaz észrevételek ? vájjon meg 
aka r j ák -e fosztani szentséges a tyánkat azon örömtől , 
hogy magyar hiveit nagyobb számban maga előtt l á t -
hassa ? 

Tegye kiki kezét szivére és azután válaszoljon e 
kérdésekre. De ne feledje, hogy — a bármely okból 
származható lehetetlenséget leszámitva — megbocsátha-
tat lan mulasztást követ el, ha ezt az eminens katholikus-
kegyeleti és hazafias tartozást le nem rójja és önma-
gát megfoszt ja egy oly tanulságos ut gazdag tapaszta-
lataitól, melyeket ily könnyen és aránylag oly olcsón 
talán soha sem szerezhet magának többé, mint a most 
kínálkozó két zarándoklat által . ? 

Veszprém. Szabó György kanonok s plébános be-
széde, melylyel a pápai jubileum alkalmából ta r to t t ka-
tholikus nagygyűlést megnyitot ta . — 

„Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Veszprém város katholikus keresztény közönségét 

az itL megjelentek személyében — mint lelki vezérök 
— lelkesült örömmel telt szívvel az Ur szent nevében 
üdvözlöm ! 

Ez alkalommal katholikus hitközségünknek nem 
magán ügye, hanem a Megváltó Jézus nagy világegy-: 
házára — melynek Isten kegyelméből mi is tagjai va-
gyunk — ezen nagy világegyházra vonatkozó mozzanat 

25* 
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képezi jeleu gyiilésünk tanácskozmányának magasztos 
tárgyát. 

A jelen évben ugyanis egy lélekemelő nagy katho-
likus mozgalom vonul végig az egész világon. Jézus 
egyházának hivő és melegen érző gyermekei azon gond-
viselésszerű férfiúra irányozzák figyelmöket és szivük 
áldozatkészségét, kinek trónját az Ég Ura az örök Ró-
mába állitá, megdicsőitvén őt Krisztus helytartója fön-
séges és páratlan tisztével. 

E nagyszerű mozgalom azon időpontra irányul, 
midőn egyházunk látható feje, XIII. Leo pápánk, a 
folyó év utolsó napján áldozárságának félszázados jubi-
leumát fogja ünnepelni. 

Az egész földkerekség katholikusainak, népeknek, 
fejedelmeknek, szegénynek, gazdagnak, kunyhónak, palo-
tának egyformán ünnepe lesz az ezen esztendőnek utolsó 
napja, ünnepélyes kifejezése leend azon hűségnek, ra-
gaszkodásnak és szeretetnek, melylyel a világ katholikus 
hivői anyaszentegyházuk feje, a római pápa iránt visel-
tetnek ; tanúbizonysága leend a megbonthatlan katholi-
kus egységnek. 

A világtörténelemben nincs is a pápasághoz mér-
hető intézmény. Minden nagyság kicsinynek bizonyul ez 
isteni intézmény mellett. Az emberi intézményeket, orszá-
gokat, birodalmakat, nagyhatalmasságokat az idő vasfoga 
elkoptatja, a pápaság egyedül azon emberfeletti jellegű 
intézmény, melyet az istentelenség vad szenvedélyei 19 
századon keresztül nagy zajjal körülvesenek, ostromolnak 
ugyan, de meg nem dönthetnek. Meg nem dönthetnek, 
mert isteni igéret : „a pokol kapui erőt nem vesznek 
rajta." 

Ha már a pápaság magában ily rendkivüli intéz-
mény, mily vigasztaló s örömteljes nekünk, katholikus 
keresztényeknek azt tudnunk, hogy ezen isteni intéz-
ménynek hivatását szentséges atyánk XIII. Leo pápa 
mily tapintatos nagy bölcseséggel s az egész emberiségre 
áldásos eredménynyel teljesiti. Mondhatni az egész világ, 
keresztények és nem keresztények, a pápaságnak mint-
egy bűvös körében mozognak. Mintha az Eg megnyilat-
kozott volna a nem katholikus, sőt a nem keresztény 
népeknek is, ugy vonzódnak Róma felé magasabb ösz-
töneikkel, hogy ott valami fönségesebbet keressenek, 
öröklött állapotjaiknál. A protestáns német császár, Anglia 
királynéja, Japán, China, a török szultán és a többi 
nem-katholikus kisebb fejedelmek, mintegy ösztönsze-
rűen tisztelik a pápában az érdekes szellemi nagyságot, 
vagy mint szent Irén mondá : „a náluknál hatalmasabb 
szellemi hatalmasságot." Es szent atyánknak a pápának 
e jubiláris éve még feltűnőbb varázst gyakorol az em-
beriségre. Eltekintve a nagy világ minden részében lé-
tező, minden nemzetbeli katholikusoknak örömteljes hó-
dolat-nyilvánitásaitól ; még a nem katholikus, sőt a nem 
keresztény fejedelmek is sietnek üdvözölni XIII. Leo 
pápánkat 50 éves áldozárságának jubileuma alkalmával. 
A török szultán hódolata zálogául a pápának legértéke-
sebb gyűrűt, más drága ajándékokkal küldött. Anglia ki-
rálynéja a szentírás pápai kiadásának a hitszakadás 
előtti példányával kedveskedik. Vilmos német császár egy-
házi szereket készittet XIII. Leo pápánk 50 éves arany-

áldozására. Sejteni kezdik, hogy nem a gyors-puskák, 
szuronyok és ágyuk, hanem a hit fegyvere, a vissza-
állított erkölcsi rend, szent atyánknak mindent átható 
bölcsesége, az egész emberiség iránt szivében ott-
honos önzetlen szeretete : ezek lehetnek egyedül képe-
sek a nemzetek államait az összeroskadástól megmenteni. 

Nagy küzdelmek vártak szent atyánkra, midőn 
kilencz év előtt egyházunk kormányzatát átvette. Sötét 
volt a láthatár, zúgott a vihar, csapdosták Péter ha jó já t ; 
XIII. Leo pápánk csodás lelki tehetségének Istentől nyert 
hatalmával csendesíti a vihart az igaz irányt eltévesztett 
hatalmakat visszatéríti az egyház iránti tisztelet és a 
vallási béke útjára, a mely minden más békének egye-
dül biztos alapja, legerősebb támasza. Németországban 
a pápa tapintatos bölcseséggel visszaállitá a vallási bé-
két, diadalra vezette a nyolcz millió német katholikus 
harczát szemben háromszor annyi protestáns többséggel. 
Európában ténynyé valósította a pápaság „nemzetközi 
békebiróságát." Csak nem rég fejezte be a békéltetés 
azon müvét, mely Portugalliát visszaadta népe szellemé-
nek. Emlitsem-e a Chinával folyamatban levő, a keresz-
ténység terjesztésére vonatkozó és sikert ígérő ritka böl-
bölcseségü tárgyalásait ? T. nagygyűlés ! A többi közt 
ilyenek azon eredmények, melyeket az egyház XIII. Leo 
pápánk kormánya alatt fe lmutathat! Méltán készül tehát 
a katholikus világ ez érdemekben gazdag nagy pápa 
áldozárságának 50 éves jubileumát lelkesült örömmel 
megünnepelni. 

A szent atya jubileumát ünneplő népek és orszá-
gok közt nem lehet utolsó Magyarország, a mi szeretett 
hazánk ; nem lehet utolsó a magyar nemzet, mely a 
pápai szentszéktől az apostoli kereszttel és koronával, 
ennek drágaköveinél még sokkal drágább kincseket : a 
keresztény polgárosodás áldásait nyerte. A jubiláló or-
szágok közt nem lehet utolsó magyar hazánk, melynek 
történelme a múltban anyira összeforrt a pápák törté-
nelmével, hogy annak számtalan lapja a pápák magyar 
hazánk iránti szeretetének és áldozatkészségének kétségbe 
vonhatlan bizonysága. — A pápák szt. István király óta 
magyar hazánk iránt mindig kitűnő szeretettel viseltettek. 
Százados harczainkban a pápák voltak leghűségesebb 
szövetségeseink. Majd üdvös tanácsokkal szolgáltak ki-
rályainknak és nemzetünk vezérférfiának, majd követeik 
által iparkodtak kiegyenlíteni a kitört viszályokat, válsá-
gos harczainkban adtak millió és milliónyi összeg pénzt, 
küldöttek katonát, fegyvereket, szóval minden kínálkozó 
alkalommal megmutatták ; mily hőn szeretik hazánkat 
és nemzetünket. Egy mult századbeli irónak hiteles szá-
mításai szerint 1683—1740. évig a pápák 256 millió 
forintot küldöttek a török elleni harczok sikeres folyta-
tására. A jelen században a hatvanas évek elején, midőn 
a hosszantatró szárazság miatt hazánk gazdag alföldén 
általános lőn a nyomor, IX. Pius pápa — ámbár maga 
is mindenéből kifosztva, — tízezer lírával járult ínséges 
honfitársaink segélyezésére. XIII . Leo pápánk pedig az 
elsők közt volt, kik az árvíz által tönkre ment szege-
dieknek segítségükre sietett, 10 ezer lirát küldvén e 
czélra hazánknak.1) Vagy talán nem volna már élénk em-

Mit tesz most Szeged viszonzásul'!' A szerk. 
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lékezetünkben a szeretet tollával irott azon világhírű le-
vél, melyet szt. atyánk a mult évben Budavár vissza-
foglalásának kétszázados évfordulója napján tartott ünne-
pélyek alkalmából Magyarország püspöki karához és a 
magyar nemzethez volt kegyes intézni? „Amit hőn és 
régen óhajtottunk — igy irja levelében a szent atya, — 
hogy hozzátok alkalmasan intézhessük apostoli szózatun-
kat, arra éppen e napokban a legjobb alkalom nyilt, 
midőn Magyarország Budavár visszafoglalásának kétszá-
zados emlékét örömmel ünnepli. . . . Az apostoli szent-
szék e jogosult örömben szívélyesen egyesül veletek. . . 

T. kath. nagygyűlés ! Az elfogulatlan történelem 
hiteles adatai nyomán azért vázoltam röviden a római 
pápáknak nemzetünk iránti jóindulatát és áldozatkészsé-
gét, hogy meggyőződjünk arról, miszerint Magyarország 
nem lehet utolsó, hanem az elsők közt kell tündökölnie 
a papság iránti kegyelet nyilvánításában akkor, midőn 
XIII. Leo pápánk az egész világ minden katholikus 
nemzetének fényes ovatiói közt áldozópapságának fél-
százados jubileumát ünnepli. Ezen meggyőződés lelkesité 
hazánk azon előkelő lelkes katholikus fiait és leányait, 
kik ez év elején országunk szivében, Budapesten bizott-
sággá alakultak, hogy mozgalmat indítsanak és azt ve-
zényelve lelkesítsék nemzetünk katholikus fiait és leá-
nyait közös lelki atyánk, XIII. Leo pápánk ötven éves áldo-
zársága jubileumának hazánkhoz méltó megünneplésére. 

Ezen országos bizottság nagygyűlését Budapesten, 
az uj városház nagy dísztermében, május 14-én tartotta, 
melyre az ország minden megyéjéből, mint meghívottak 
egyházi és nagyrészt világi férfiak 500 körül jelentek 
meg. Az országos bizottságba városunkból is tizenegyen 
soroztattak, kik közül az országos bizottsági nagygyűlé-
sen személyesen megjelenhetni én is szerencsés voltam. 
Fölemlitsem-e azon nagy lelkesedést, mely az ország 
minden részéből jelenvolt katholikus képviselők szivét 
— mint varázsütés — átvillanyozta ? Egy szivvel lélekkel 
átérezték és elfogadták azon utasításokat, melyeket egy 
előkészítő bizottság az országos nagy bizottsági gyűlés 
elé terjesztett. A nagygyűlésen tapasztalt lelkesedés nem 
is vált szalmatüzzé ; lángol az szerte e hazában s annál 
erősebben lángol, minél inkább közéig szent atyánk 
jubiláris ünnepe. A lelkesedésnek erre irányzott buzgalma 
ős városunk katholikus fiainak és leányainak vallásos 
szivében sem hiányzik, — ezt én tapasztalás után minden 
hízelgés nélkül bizton merem állítani — ezen buzgalmat 
eredményre vezetni leend feladata azon városi katholikus 
bizottságnak, melyet mai gyűlésünkön megalakítani szán-
dékozunk, s melynek hivatása lesz városunk katholikus 
közönségét anyaszentegyházunk nagy ünnepélyében mi-
nél buzgóbb és tevékenyebb részvételre felhívni és lel-
kesíteni. 

Tanácskozmányunk, hogy magasztos czélját elér-
hesse, midőn arra Isten áldását kérem : katholikus gyű-
lésünket megnyitottnak nyilvánítom." 

Trier, szeptember hó 10-én. A némát katholikusok 
idei, XXXIV. nagygyűlése f. évi aug. hó 28-án s követ-
kező napjain tartatott itt oly nagy részvétellel, minőt az 
eddigi, eléggé látogatott kongresszusok egyike sem mu-

ta thatot t föl. Az érdeklődés e fokozódását nyilván a hithű 
ragaszkodás a kath. egyházhoz, de egyszersmind amaz 
általános óhaj kifejezése szülte, minél tekintélyesebb gyü-
lekezet által ünnepélyesen bizonyságot tenni arról, hogy 
a katholikusok Németországban ugy, mint eddig, szilár-
dan s vállvetve támogat ják a Centrum-pártot politikájá-
ban, melynek érdemeit pápa ő szentsége is elismerte. 

E nagygyűlés fontos mozzanatait egymásután s ér-
demük szerint kivánván méltatni, mindenek előtt közöl-
jük itt a nagygyűlés állandó biztosának, Löwenstein Károly 
herczegnek jelentését, mely mintegy összekötő kapcsot 
képez a mult évi nagygyűléssel s az azóta történteknek 
hü tükre. 

E jelentés igy szól : 
A mult évi 33. nagygyűlés nem tűzött ki nehéz 

föladatot biztosának. A Boroszlóban hozott összes hatá-
rozatok közt nincs egy sem, amely tárgyi, gyakorlati 
elintézést igényelt volna. Ekkép egész föladatom a hely 
megválasztására szorítkozott az idei nagygyűlés számára. 
Nem kétlem, hogy e tekintetben tetszést aratok mind-
azoktól, kik most Trierben vannak. 

Jelentésem tehát e néhány sorral végződhetnék, ha 
nem volna kötelességem számadást tenni a XIII . Leo 
pápa ő szentsége secunditiájának megünneplésére történt 
előkészületek további folyamáról. 

Mult évben a boroszlói nagygyűlésnek vázoltam a 
bizottság szervezetét s az eléje kitűzött föladatokat. Ma 
oly helyzetben vagyok, hogy meglehetős teljes képét 
adhatom a bizottság különböző osztályai tevékenységének 
eredményeiről. 

I. Az udvariasság önként megkivánja, hogy jelenté-
sem mindenekelőtt a hölgy-bizottság működéséről szól-
j o n ; de ezt a méltányosság is követeli, minthogy a hölgy-
bizottság az egész ünnepi programm legfontosabb s leg-
fáradságosabb részét vette magára és azt részben fényes 
eredménynyel keresztülvitte< Igy pl. a freiburgi érseki 
megyéből bejelentetett : 2 püspöki ornátus, 4 kisebb or-
nátus, 43 casula, 10 velum, 60 oltárteritő, 10 kehely, 2 
monstrantia, 3 ciborium, sok kisebb templomi fehérnemű 
és több más körülbelül 35—-40,000 márka ér tékben; — 
a boroszlói hölgy-bizottság és az egyházi szerek egyesü-
letétől bejelentetet t : 29 miseruha, 60 kehely s ciborium, 
sok templomi fehérnemű stb. ; Münsterből 62 miseruha, 
3 vecsernyepalást, 18 alba, 70 áldozókendő, 10 kehely, 
4 ciborium, 1 utiláda missionarius számára stb. Passau-
ból, Würzburgból , Mainzból is örvendetes hirek érkez-
tek : a szegényebb egyházmegyék is megtették a magukét, 
hogy a sz atyát secunditiája alkalmából megörvendez-
tessék. — Más egyházmegyékből a jelentések még nem 
vagy igen hézagosan érkeztek ; az adományok teljes ösz-
szeállitása egyáltalán csak később történhetik. 

II. Igen jó eredményt mutathat föl az egyesületi 
album-ügyében alakult bizottság. Ennek elnöke a követ-
kezőket jelenti nekem: Az album kivitele az előleges terv 
szerint akkép történik, hogy amaz egyesületek, melyek a 
bizottsághoz ez iránt fordultak, egy lapot állítanak ki, a 
többiek, melyek nagyobbára a költségek miatt külön-
lapot az album számára nem kivánnak kiállítani, együt-
tes lapon lesznek képviselve. Némely egyházmegyéből 
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azonfelül egyházmegyei főlapot fognak beszolgáltatni. 
Közelebb értesültem, hogy eddig 600 albumlap lett be-
szolgáltatva. részben készülőben van. 

III. Egy egészen sajátos ünnepi ajándékot, mely-
lyel mint remélem, Németország méltó helyet fog a 
vatikáni kiállításon elfoglalni, szerez össze a könyvtár-bi-
zottság épp oly körültekintő, mint gyakorlati és erélyes 
tevékenységgel, vagyis szervezi a német jubileumi könyv-
tárt, amely magában foglalja a XIII. Leo pápasága alatt 
a német birodalomban megjelent kath. könyveket, zene-
szerzeményeket stb. mintegy 8000 kötetben. Becsület s 
tisztelet annak, akit illet. A könyvtár-bizottság mindent 
okosan s serényen szervezett, kitartóan kérte az adomá-
nyokat ; de az adományokat, és pedig legáldozatkészebb 
s legnagylelkübb kézből, a katü. kiadó-hivataloknak kö-
szönhetjük ! Nemcsak ingyen adták könyveiket, hanem 
majdnem kivétel nélkül a bekötés nagy költségeit is 
viselik ! Szépirászatilag csinosan kiállított jegyzék fog a 
könyvtárral együtt a sz. atyának átnyujtatni . Ha a sz. 
atya nem óhajtaná a német jubileumi könyvtárt ad per-
petuam festi memóriám állandóan a Vatikánban fölállit-
tatni, a bizottság ama tiszteletteljes kérelemmel járulna 
ő szentsége elé, kegyeskedjék a könyvtárt a vatikáni 
kiállítás leteltével az egyes részek tar talma szerint a 
római német alapítványoknak — tehát az Animának, a 
Campo Santonak, a Collegium Germanicumnak, a német 
olvasó-egyletnek — tulajdonul átadatni. Ekkép a becses 
adomány a német katholikusok legjobb s legajánlatosabb 
czéljainak javára válnék. 

IV. Kevesebb eredménynyel jár t a müvész-album 
ügyében eljárt bizottság tevékenysége. Az volt a szándék, 
hogy egy album átnyújtása által, melyben a kath. né-
met művészek és müiparosok akár sajátkezű ábrázolás, 
akár más méltó reproductio ut ján termékeik legjavát 
egyesítenék, a sz. atyának bemutatni a ker. művészet 
fejlődésének képét az ó dicsőséges pápasága alatt. A 
számos művészek közöl, kik részvételre fölszólittattak, 
csak mintegy a negyedrész válaszolt igenlőleg, ugy hogy 
bár még mindig szép s tekintélyes album volna össze-
állítható, azonban csak „mint egyes német művészek s 
müiparosok" adománya, és korántsem az összes német 
művészet képe. E kedvezőtlen eredményt nagyrészben az 
illető bizottság tevékenységében beállott szünetelésnek 
kell tulajdonítani, amelyet e bizottság első elnökének, a 
tisztelt s mindenfelől mélyen gyászolt Steinle Edvárd 
tanár s lovag fölöttébb szomoritó elhunyta okozott . 

V. A fönemlitett bizottságok által beszerzendő 
ajándékok a vatikáni kiállítás német osztályában ki fog-
nak állíttatni és ő szentsége secunditiájának ünnepén 
átadatni. A „német kiállítási bizottság Rómában," melynek 
élén Spithoever J. ur áll, gondoskodik a Németországból 
Rómába érkező ajándékok átvételéről és fölállításáról a 
a vatikáni kiállításban. 

VI. A római zarándoklat ügyében eljáró bizottság 
már régebben előkészítette tevékenységét, de, mint a do-
log érdemében állott, csak most tett nyilvános lépéseket, 
kibocsátván a fölhívást, amely Németország legtöbb kath. 
lapjában közzététetett. A bizottság egyúttal kis röpira-
tott adott ki e czimen : „A zarándok kalauza Rómába," 

mely magában foglalja a zarándoklatban való résztvétel 
föltételeit, annak szervezetét, a látnivalók jegyzékét a 
zarándoklat által érintendő helyeken, és más közlemé-
nyeket s tanácsokat a zarándokok számára. — Igen 
óhajtandó, hogy Németország a zarándokok tekintélyes 
száma által legyen Rómában a kihallgatás alkalmával 
(tehát jövő évi febr. 25. s márcz. 6 közt) képviselve, és 
remélem, hogy a nagygyűlés is ki fogja fejezni ez iránti 
óhaját. 

VII. A zarándokok fogadására és római tartózko-
dásuk idején leendő gondoskodásukra római helyi bizott-
ság alakult, melynek elnöke msgre Doppelbauer, az Ani-
ma rektora. 

VIII. A rendkívüli Péterfillér gyűjtését, mely a sz. 
atya secunditiája alkalmával mise-alapítványul fog föl-
ajánltatni, a főtisztelendő püspökök önmaguknak tartották 
fön. Némely egyházmegyékből már tetemes összegek let-
tek Rómába küldve, és nem lehet kétség benne, hogy a 
német katholikusok áldozatkészsége ezúttal is helyt fog 
állani. A sz. atya hozzájárulásával megállapittatott, hogy 
mindama pénzösszegek, melyek most és az ünnepi idő 
alatt a sz. atya számára gyűjtetnek, a bibornok-állam-
titkár ő eminentiájának küldendők. A főtisztelendő püs-
pökök valamint külön adományok beküldői az olasz elő-
készítő bizottság közvetítése ut ján az adományok elfoga-
dásáról szóló jegyeket kapnak, melyek akár a secunditia 
ünnepén, 'akár az egyes zarándokmenetek ünnepélyes 
kihallgatása alkalmával a püspökök vagy azok képviselői 
stb. által a sz. atyának átnyujtatnak. 

E jegyeken mindenkor meg lesz említve, hogy 
melyik egyházmegyéből folyt be a pénz, ugy hogy az 
ünnepi idő végén pontosan meg lesz állapítható s meg 
is fog állapíttatni, mennyit ajánlott föl egy-egy egy-
házmegye. 

Jelentésem végén nem mulaszthatom néhány szót 
idézni egy levélből, melyet Schiaffino bibornok ő emi-
nentiája mult évi október hóban hozzám intézni kegyes-
kedett . O ebben a secunditiát oly „eseménynek" jelzi, 
„amely az egyház történetében mindenkorra föl lesz je-
gyezve és amely az áldás gyümölcseit fogja hozni az 
összes katholikusoknak, amidőn a hitet szivükben föl-
éleszteni és az annyi soknemü szorongatások által láto-
gatott emberi társadalomra üdvös hatásait kiárasztani 
fogja." 

Páris , aug. hó 29. D'Arc Janka, az orléans-i szűz 
canonisatiójának ügye, a franczia akadémia s a szentek 
tisztelete. — 

Egyik korábbi tudósításomban közölvén a franczia 
katholikusok legutóbbi kongresszusának határozatait, 
megemlitém a mozgalmat, mely az orléans-i szűz szentté-
avatásának kieszközlésére irányul. E mozgalom eleinte 
a franczia papság köréből indult ki, nevezetesen számos 
püspök, kikhez utóbb az egész világ püspökei közöl 
többen csatlakoztak, a pápához fordult Jeanne d'Arc 
szenttéavatási ügyének rendes megindítása iránt. A fran-
czia katholikusok emiitett congressusa támogatta a tö-
rekvést, fölterjesztést intézvén az apostoli székhez hasonló 
czélból, egyúttal pedig rámutatott ama hősies szűz köz-



RELIGIO. 199 

benjárása folytán történt csodálatos tényekre, ajánlván a 
több egyházmegyében divó szokást e közbenjárás kéré-
sére s a Janka képét viselő érmek viselésére nézve. 

Azóta e mozgalom széles Francziaországban el-
terjedt, nemcsak hazafias érzületből, hanem egyenesen 
ama nemzeti óhajból, vajha a legutóbbi háborúban el-
vesztett tar tományokat is ugy sikerülne visszahódítani, 
mint hajdan d'Arc Janka az angoloktól visszaszerezte a 
franczia tengermelléket. 

E, részben nyilvánosan bevallott, részben a sorok közt 
sok helyütt olvasható szándék még a tudományos kö-
röket is eltölti annyira, hogy a franczia tudományos 
akadémia tagjai is fölkarolták az orléans-i szűz ünne-
peltetését. Egy franczia iró, ki Woestyne Ivan név alatt 
az európai udvarokról irt közleményeivel az egész vi-
lágon föltűnést keltett, a franczia akadémia tagjaihoz, 
„a 40 halhatatlanhoz" fordult véleményadásért az or-
léans-i szűzről ; ezek közöl 39 a legnagyobb tisztelettel, 
sőt lelkesüléssel szól a nevezettről ; csak egy, az angol 
származású, állítólag zsidó eredetű Lemoine J . tagadta 
meg a nyilatkozatot, ekkép talán többet mondván, mintha 
tollával néhány frázist eresztett volna meg. A „Figaro" 
közli mind ama harminczkilencz nyilatkozatot, melyek 
hivő s hitetlen akadémikusoktól, a franczia tudományos 
s irodalmi világ elsőrendű férfiaitól eredvén, nemcsak 
az orléans-i szűzre, de általában a kath. tanelvre nézve 
is némi fontossággal birnak. 

A mai franczia tudomány e nyilatkozatokkal nem-
csak d'Arc Janka erényeit ismeri el, hanem önkéntelenül 
a szentek tisztelete mellett nyúj t bizonyítékot, amidőn ma-
gasabb hivatást, emberfölötti sugallatot tulajdonit neki és 
a vallási ihletet mint hazafias nagy tettek rugóját ünnepli. 

E czélból érdekesek e nyilatkozatok s azért álljon 
itt néhányuk magyar fordításban. 

Perraud Adolf Lajos Albert, autuni püspök nyi-
latkozatát elsőnek idézem : „Janka teste hamuvá éget-
tetvén a Szajnába dobatott. Ellenségei vak dühükben 
ezzel oly temetést rendeztek neki, melyet a leghíresebb 
hódítók irigyelnének. Az Oczeán hullámai mindenfelé el-
terjednek és Jankának oly nagy sírja van, mint a világ." 

Az orléans-i herczeg igy szól: „Kedves barátaim! 
engem elárultak. Imádkozzatok értem Istenhez, mert nem 
fogom többé szolgálhatni a nemes franczia királyságot." 
Ezek voltak Jankának utolsó szavai, melyeket a com-
piègne-i néphez 1430. évi máj. 23-án intézett ama pillanat-
ban, midőn a szorongatott erőd fölszabadítására indult." 

Pasteur L. : „Az- emberi cselekedetek nagysága az 
ihlet szerint mérlegeltetik, mely azokat szülte. Ennek 
fönséges bizonyítéka d'Arc Janka élete." 

Cherbuliez V. : „Minek kérik canonisatióját, melyet 
nem fognak elérni ? Habár ő a szentekkel társalgott, 
Janka még sem volt szent; ő Janka volt, a jó fran-
czia nő." (A nagy mondás absurdumot szült). 

Iiousset C. erre megjegyzi: „Bocsánatot kérek kar-
társamtól, én őt szentnek s igen szentnek tartom, éppen-
séggel azért, mert jó franczia nő vala." 

Simon Gyula : . . . „O a történet s egyúttal a legenda ; 
ő a nép a maga gyöngeségében s erejében, hitében s 
látományaiban ; a legalacsonyabb sorsból származik, Is-

ten s Francziaország nevében diadalmaskodik és mág-
lyán tűnik el a föld s ég között, örök tárgya maradván 
a csodálatnak, szánalomnak és szeretetnek." 

Audiffret-Pasquier herczeg: „D'Arc Janka egyedül 
álló alak történetünkben. Sz. Klotild fájdalmas, de dicső 
özvegységben hal meg sz. Márton sirja közelében. Sz. 
Genovéfa a nép áldása közt fejezi be hosszú pályáját 
St.-Dénis mellett: Janka szentjei szavának engedelmes-
kedvén, elhagyja faluját, fölemeli a lesújtott sziveket, 
vigasztalja a nagy szomorúságot, mely a franczia király-
ságot betölti és elűzi az idegent; egy hadsereg, egy 
egész nép által hordoztatva az emberi dicsőség legma-
gasabb polczát éri el ; ehhez halála a nagyságot fűzi, 
melyet a szenvedés s szerencsétlenség t ád ! elárnltatva, 
elhagyatva máglyán vész el azok gyűlöletének kiáltásai 
közepette, akiket legyőzött ; hamvait a szélnek vetik; 
nem volt szabad belőle maradni itt lenn másnak, mint 
a megmentett népnek és enyészhetetlen emlékezetének." 

Rénan E rnő : „A franczia nemzeti szellem ősi, mély, 
kimeríthetetlen életképessége : ez a mi hazafias dogmánk. 
Ki bizonyítja ezt jobban, mint a jó lotharingiai d'Arc 
J a n k a ? " 

Du Camp M., Pailleron, Halévy, Marmier, Feuillet 
O., Légonvé s más franczia akadémikusok élesen ki-
kelnek Voltaire ellen, ki d'Arc Jankát „La Pucelle" mü-
vében jobban megsértette, mint az angolok, kik máglyán 
égették meg. 

Több ismeretes anyagelvi vagy hitközönyös irányú 
franczia akadémikus, mint Leconte de Lisle és má-
sok, mint már fönebb jeleztem, közvetve tanúságot tesz-
nek az egyház hite s tan elve mellett a szentek termé-
szetfölötti erényeiről. Caro igy nyilatkozik : „Egy modern 
iskola az ujabb kornak tulajdonítja a haza eszméjét. 
Fentartható-e az állítás, hogy az nem létezett több év-
vel 1431. máj. 30-dika előtt, amely napon d'Arc Janka 
meghalt ez eszméért?' Mik voltak egyebek ama sugal-
latok, ama hangok, melyeket még a máglyán is hallott, 
mint maga a leggyöngédebb s leghitelesebb kifejezése 
Francziaország öntudatánák ?" 

Ily és hasonló nyilatkozatok többé-kevésbé vallás-
talan akadémikusok részéről nem engedhetnek semmi 
kétséget az iránt, hogy amit ők hazafias csodálattal tisz-
telnek az orléans-i szűzben, azt másokban nagyobb mér-
tékben is nyilvánulót, nem mondhatják mysticismusnak. 
Ha De Mazade K., franczia akadémikus — aki különben 
nem tartozik a materialisták közé — azt mondja, hogy 
„ d'Arc Janka az ő hite, hazafisága, odaadása és tisztasága 
által szent, Francziaország szentje, hogy a haza lelke 
volt ;" — ha Say Leo, szintén akadémikus, volt több-
szörös miniszter azt irja, hogy „midőn a haza szeren-
csétlen, a francziáknak megmarad a vigaszuk, hogy vissza-
emlékezhetnek d'Arc Jankára ; " — ha Augier E., szintén 
akadémikus ugy nyilatkozik, hogy „d'Arc Janka, kit az egy-
ház nem canonizált, megmarad e haza szentje, ami elég;" 
ha ezek s mások ily szellemben beszélnek s irnak, vájjon 
ezzel nem ismerik-e el a kath. egyháznak a szentek 
tiszteletére vonatkozó tanát, vagy a mennyiben nem ismer-
nék el, nem jönek-e önmagukkal ellentmondásba ? Vajjón 
a kath. egyház szenteiben nincs-e meg mindamaz erény, 
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mely a franczia akadémia tagjait csodálatra ragadtatja 
d'Arc Janka iránt ? Vagy amint a Jézus istenségét ta-
gadó Rénan Ernő fönidézett nyilatkozatában „hazafias 
dogmának" nevez, az nem lehetne helyén mint egyházi 
dogma szentjeinkre nézve ? 

A franczia halhatatlanok alig gondoltak arra, hogy 
én e nyilatkozataikat ily szempontból s teljesen helyes 
logikával alkalmazom, de bár utólag — im egyik-másik 
erről netán tudomást szerezne — k^zzel-táfeoal szabód-
nék is ellene, ama tény még sem volna eltagadható, 
hogy a franczia tudományos akadémia a XIX. század 
második felében 1887. év nyarán egy tag kivételével a 
szentek tisztelete mellett nyilatkozott, minthogy a dolog 
érdemére s lényegére nézve nem bir különbséggel ama 
körülmény, hogy ők d'Arc Jankát, akit az egyház eddig 
még nem avatott szentjei közé, ruházzák föl ama tö-
kélylyel, melyet a kath. vallás már avatott szentjeiben 
tisztel. -f-

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A Szent-István-Társulat tud. s irod. osztályának 

f. é. julius 2-án az ügymenet tervezetének elkészítésére 
megválasztott bizottsága — mely a következő tagokból 
áll : dr br. Hornig Károly, Lonkay Antal, dr Breznay 
Béla, dr Rapaics Raymond, dr Kisfaludy A. Béla, dr Pauler 
Gtyula, dr Wolafka Nándor — ugyanezen czélból szű-
kebb bizottságot küldvén ki kebeléből, e szűkebb bizott-
ság L hó 24-én d. u. 4 órakor a Sz.-I.-T. gyüléstermé-
b«n ülést tart. 

I R O D A L O M . 
= „Katholikus világ" czime alatt Csippék Ferencz 

egyházpolitikai és szocziálpolitikai folyóiratot indit, mely-
nek programmját mai számunk mellékleteül veszik t. 
olvasóink. A folyóirat f. é. október hó elejétől havonkint 
kétszer, legalább két-két ivnyi füzetekben fog megjelenni ; 
ára egész évre 6 f'rt, félévre 3 f r t ; szűkebb ellátású 
lelkészeknek, továbbá növendékpapoknak és tanítóknak 
félévenkint (tehát legalább 24 iv) 2 frtért, egész éven 
át (vagyis legkevesebb 48 ivnyi olvasmány) 4 frtért 
küldetik. A folyóirat a külföldön nagy számban létező 
hasonczélu időszaki közlönyök mintájára lesz egybeállítva, 
és pedig hozni fog magyar tárgyú irányczikket, szocziál-
politikai tanulmányt, egyházpolitikai szemlét, továbbá 
kath. kongresszusokról (a két utóbbi hónapban nyolcz 
kath. nagygyűlés tartatott) részletekbe ható ismertetést, 
kiválóbb kath. államférfiaktól szónoki müveket ; tárczá-
jában pedig adni fogja valamely kath. kitűnőség életraj-
zát vagy ujabb kath. intézmény leírását. Ekkép nem fog 
csinálni versenyt egy hazai kath. vállalatnak sem, és 
ugy ezért, valamint a szocziálpolitikai problémák szak-
szerű ismertetéseért méltó a fölkarolásra, annál is in-
kább, minél élesebb alakot ölt a társadalmi válság és 
szükségesebbé válik az égető szocziális kérdések meg-
oldása. J) 

') A legmelegebben ajánl juk e hézagot pótló szakközlönyt 
a m. t. ka th . közönség szives pártfogásába. A „Religio" szerk 

VEGYESEK. 
*** Urunk királyunk ő felsége Kolozsvártt ismét két 

katb. egyházi küldöttséghez intézett királyi nyilatkozatot. 
Nm. és ft. Lönhart Ferencz erdélyi püspök urnák vá-
laszolva igy nyilatkozott: „Örömmel fogadom és a leg-
bensőbb köszönetemmel viszonzom a róm. kath. status 
és klérusnak üdvözletét és hü érzelmeik tanúsítását. 
Tudom, mily fontos és súlyos feladatuk ; különféle val-
lásfelekezetek és nemzetiségek laknak ez országrészben, 
de nem kétlem, hogy vallásunknak az igazságra, békére 
és felebaráti szeretetre alapított elveivel s az itteni ősi 
intézmény : a római katholikus status közreműködésével 
Önök mindenkor példaképen első sorban készek leendnek 
eme feladatuk teljesítésére, az erkölcsiség emelésére, va-
lamint a testvéries egyetértés fenntartására, őszintén 
óhajtván ugyanis, hogy hiveik és más felekezetbeli pol-
gártársak közt a hiten kivül más válaszfal fenn ne áll-
jon. Kegyelmem e működésnél Önöknek biztos ; az ég 
kegyelmét és áldását pedig együttesen akarjuk kikérni 
a mindenhatótól." A nm. és ft. dr. Vancsa János gör. 
kath. metropolita által vezetett erdélyrészi róm. kath. 
román papság hódolatára következőleg válaszolt: Köszö-
nettel fogadom hü érzelmet tanúsító szavaikat és remé-
lem, tényleg is tanusitni fogják Önök mindenkor a hű-
séget az által, hogy szent és békítő hivatásuktól áthatva, 
a népességben egyedül csak oly érzelmeket ápolnak és 
erősítenek, melyek a vallás, a trón és a haza érdekeinek 
megfelelnek. Ez uton haladva, mint most, ugy jövőre is 
örömmel fogok találkozni Önökkel és működésük elis-
merése által kegyelmemet egyházuk és egyházi intézmé-
nyeik számára változatlanul fentartom." 

*** Rómából írják a ,Monde'-nak: „A római rend-
őrség, mely eddig oly szigorú volt azok iránt, kik té-
ves híreket terjesztettek a közegészség itteni állapotáról, 
most egyszerre a részletek teljes kiszínezésével megen-
gedte leirni egy pápai csendőr esetét, ki állítólag kole-
rában halt volna meg, a kinek halála azonban hosszabb 
betegeskedésnek volt következménye. Ehhez még több 
kolera-esetet is koholtak, melyek szerintök mind a Va-
tikán bensejében történtek. Mindez csupa hazugság (ab-
solument faux). S ennek a taktikának czélja kétségkívül 
nem egyéb, mint aggodalom szitása külföldön és a za-
rándokok elriasztása, kik Rómába készülnek. 

— A bécsi zsidó sajtó kigyót-békát kiabál dr Kahn 
gurki püspökre azért, mert az uj püspök papnevelő in-
tézetét jezsuitákra bizta, hivei lelki üdvének gondozásá-
ban pedig segítségül a lazaristákat és dominikánusokat 
megnyerni igyekszik. 

— Ritka paptestvért adott a Pecci család az egy-
háznak, dicsőségesen uralkodó pápánkban, és ő szentsége 
testvér bátyjában, Pecci József bibornokban, ki 1807. 
decz. 13-án született s 1837. aug 27-én szenteltetett ál-
dozó pappá. Ö emja tehát mult hó 27-én mutatta be 
Istennek arany-áldozatát. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 
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Budapesten, szeptember 28, 26. II. Félév. 1887. 
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unitáriusok Erdélyben. — Vallás nélkül nincs igazi műveltség. — Mizraim és Assur tanúsága. — Vegyesek. 

Mélt. és ft. Bende Imre püspök ur beszéde, 
melylyel a beszterczebányai egyházmegye r. k. tanítóinak 

ezévi közgyűlését megnyitotta. 

Midőn ez alkalommal első izben szerencsém 
van egyházmegj'ém tantestületének tanácskozmá-
nyában részt venni, fogadják t. önök mindenek-
előtt lelkem teljes erejével átérzett szeretetteljes 
üdvözletemet, egyben abbeli ünnepélyes nyilatko-
zatomat, hogy én, mint az örök igazságoknak 
éltem annyi évén át önzetlen hü szolgája, legszí-
vesebben és a hasonhivatás átérzett melegével 
időzöm azok körében, kik a népnevelés szent 
feladataiban fáradoznak. 

Megujnl ilyenkor életem legboldogabb em-
léke — ama 40 óv — melyeken á t magam is, 
mint az Urnák szolgája az oltárnál és a szószé-
ken, az iskola falai között épp ugy, mint a pri-
vát és a nyilvános élet viszonyai között a hiva-
tások legmagasztosabbikának erejével törekedtem 
megoldani az emberi élet legnagyobb problémáit; 
ilyenkor ujult erővel tárul fel lelkem előtt ama 
roppant felelősségű feladat, nem hogy félemlítsen, 
sőt inkább, hogy behatóbb munkásságra buzdít-
son, mely egy nemzedéket ad kezeinkre, annak 
ideiglenes és örök üdvét köti lelkünkbe ; és most 
is t. önök körében megujul azon ünnepélyes fo-
gadalmam, hogy életem e legszentebb feladatá-
tól csak a sir nyugalma választhat el ! 

Bizonyára nemes czéljaiban kimondhatlan 
fontosságú azon hivatal, melynek önök, t. uraim! 
szolgálatában állnak; és ha van hivatás, mely az 
élet fényének, teljes nemességének megfelelő, első 
sorban az önöké az! Az ifjú nemzedékben ön-
tudatra ébreszteni az isteni szikrát, önmunkás-

ságra vezetni a lélek természetes tevékenységét, 
az észnek megadni a formális képzettséget, melybe 
midőn önök munkássága egyben a hasznos isme-
retek lehető bőségét is plántálta, azt oly szel-
lemmé alakitandja át, mely e földi élet nehézsé-
gei és terhei, valamint annak sokszerii feladatai 
között emberileg biztos léptekkel haladhat bol-
dogulása felé ; és ime, uraim ! ezt keilend önök-
nek kivinniok. Mi több: önök hivatása sokkal 
messzebbre vonul, sokkal magasabbra hat. Önök 
feladata a lelket kibékíteni az élet terheivel és 
bajaival, nevelő munkásságukkal áthidalni ama 
ürt, mely az élet nemesebb feladatai és az ezek-
hez kötött küzdelmek között fennáll; önök hiva-
tása kiegyeztetni ama látszólagos disszonancziát, 
mely az erény és a földi boldogság között, mely 
a nemes és a jó, valamint az önmegtagadás által 
szerzett lelki javak és az . élet örömei között 
fennállni látszik. Önök kötelessége a kisdedek 
szivét, lelkét eszményekkel gazdagítani, oly esz-
ményekkel, melyek midőn örök igazságokból fa-
kadtak, azokhoz vezetnek vissza; és önök a ne-
velő gondjaikra bizott sziveknek megoldandják 
az élet legmagasabb t i tká t : a lélek egyesülését 
alkotójával, életét Istenben és Istennel. 

Yan-e életpálya, mely minden röge, minden 
nélkülözése mellett, szentebb, vigasztalóbb, nemes 
gyümölcsökben gazdagabb ennél ? . . . Ez öntudat 
vigasztalja önöket a szűkkeblűség hálátlansága 
ellenében ; ezen mélyen átérzett méltóságuk drága 
öltönyként takarja be szegénységüket. Oh a jó 
tanitót e világ kellőkép meg nem jutalmaz-
hat ja! Az ő egyedüli dicsősége, — mely épp 
ezért hervadhatlan is, — nagy hivatása teljesítésé-
ben van, és jutalma egyedül az örök Istennél áll ! 

26 
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Megengedik egyébkint, t. uraim! hogy men-
ten minden tévelytől, avagy egyoldalúságtól, mik 
által a tanítás és nevelés szent ügye és magasz-
tos czéljai oly sokszor eltereltetnek helyes és 
czélravezető irányuktól, — én önöknek két oly 
vezérelvet kössek lelkem teljes meggyőződésé-
vel — sziveikre, melyeknek következetes szem-
meltartásával oktató és nevelő müködésök egye-
dül eredményes maradand, és mindenkor gyü-
mölcsöző leend; és ezen két jelszó: Isten és a 
haza ! 

En, t. uraim ! mindig tisztelettel meghajoltam a 
tudomány hatalma előtt, és annak minél általánosabb s 
mélyrehatóbb uralmat mindenha nagy szerencséül tar-
tottam az emberiségre. Meghajlok a képzett elme fen-
sőbbsége előtt, s a közhasznú ismeretek terjedését né-
pünkre nagyon is hasznosul ismerem el: azonban oly 
bizonyos az is, hogy az emberi műveltség, a képzett ész 
magukra hagyatva, nem hogy megakadályozhatnák az 
emberi lélek sülyedését, sőt ezt sok tekintetben rettene-
tesebbé is teszik. Bizonyos korszakokban nemünk siral-
mas tévelygéseinek alapja bizonyára az, hogy sokkal 
inkább szeretünk okosak lenni mint jók ; im azért ma-
gasabbra uraim, magasabbra ! — Erkölcsi fölényt adjunk 
a léleknek, oktatva és nevelve, ama hasonlithatlanul na-
gyobb fönséget, melyet az erény kölcsönöz az életnek ! 
Azt az erényt értem én, mely minden igaznak és jónak 
örök kutforrásán, az Istenen alapszik, mely midőn a fiúi 
félelemben birja indokát, a cselekvő és munkás élet erejét 
a határtalan szeretetben találja. Azon erényt értem én, 
mely az örök Igazság elévülhetlen nyilatkozványaiból 
fakadt, mely az emberi természetnek egyedül megfelelő, 
mely szent hitünk igazaiból alakult s annak isteni tit-
kaiból veszi tápere jé t ; — értem a keresztény e r ény t ! 

Isten és igazai legyenek im azért minden nevelő 
szivébe irja, és az ő szent nevét s örök dicsőségét irja 
ő mélyen, mélyen mindazok szivébe, kiknek lelkei ke-
zeibe advák. 

Es hassa át, a nagy eszmény teljes magasztosságá-
val hassa át a népnevelő szivét a haza szent eszméje 
is, és ennek lángoló szeretetét, az iránta való önzetlen 
áldozatkészséget, jogai, igazai iránti feltétlen engedel-
mességet plántálja, növelje mélyen, mélyen minden gyer-
mek szivébe! — Isten két hazát adott. Egyike ott fenn 
életünk örök hajléka ; a másika itt lenn, melyen élünk, 
melyen halunk. Mindkettő lényünkkel annyira összeforrt, 
mindkettő oly mélyen egyesült, mint egy a nagy Alkotó, 
ki mindkettőt teremte, mint egy a sziv, mely ugy van 
alkotva, hogy osztatlan hő és áldozatkész szeretettel 
szeresse mindkettőt. 

Isten és a haza tehát a két nagy sarkigazság, fen-
séges kettős eszmény, melyekből midőn kiindulnak az 
életnek egyedül helyes és lelkűnkhöz méltó utjai, kell 
hogy e két eszmény felé törekedjék, azokat lehetőleg 
elérni iparkodjék a helyes népoktatás és nevelés. — Ez 
ama kettős oltár, melynek tüzén nevelődik az emberi 
sziv valódi nagysága; azon kettős oltár az, melyből fa-

kadt és folytonos életerőt nyer a nemzetek hervadhatlan 
dicsősége, törhetlen életereje. 

De mit fejtegessem tovább ? Hisz én nem jöttem 
azért, hogy oktassak, sőt inkább arra, hogy tanuljak ! 
Önök szakismeretén és okos fejtegetésein gyarapodni 
fognak a magam ismeretei. Sőt sokszerü és komoly meg-
figyelésen alapuló tapasztalataik oly hü képét adják majd 
előmbe tanügyünk állapotának, melyből én is világosan 
megértendem, gyönge erőmhez képest hol segítsek, hol 
támogassak, min változtassak. Sőt annál nagyobb öröm-
mel leszek figyelmes és tanulékony hallgatójok, minél 
erősebb a hitem arra, hogy önök lelkiismeretes ügybuz-
galma mindeddig mindent megtett arra, hogy a tanügyünk 
virágzó, Isten akaratának és a haza óhajának teljesen 
megfelelő, eredményekben gazdag legyen. 

Erősen hiszem, t. uraim ! hogy önök szakavatott 
vezetése alatt, és ernyedetlen fáradozásaik folytán annyi 
jó tulajdonnal megáldott népünk a józan értelemben 
üdvösen emelkedni, és a hasznos ismeretekben folyton 
gyarapodni fog ; sőt kiváló gondjukat képezendi az önökre 
bízott gyermeksereg testi épsége, és a test erőinek czél-
irányos fejlesztése ; hogy az oktatásnál kiváló súlyt fog-
nak fektetni az ének tanításra is, melynek nagy befo-
lyását a sziv nemesitésére szükségtelen önök előtt bő-
vebben indokolnom. 

Erősen hiszem uraim ! hogy önök az élő hit erejé-
vel, a keresztény szeretet melegével, erényes életök pél-
dájával a kisdedek sziveibe beoltandják és fáradságot 
nem ismerő erővel növelendik azokban az Ur félelmét 
és szeretetét ; a keresztény szeretet türelmét s áldozat-
készségét, a szülői szeretetet ; a jog tiszteletét, a tör-
vények iránti engedelmességet, a kitartó munkásságot. 
Hogy türelmes szeretettel a gyermekek sziveiből kiir-
tandják a büngyomot és megutáltat ják velők a gonosz 
szenvedélyeket, kivált, — mit itt fájó szivvel kell 
hangsúlyoznom — a szeszes italok mértékletlsn élveze-
tét, mely aljas szenvedély pusztító hatásairól ország-
szerte hangzik a panasz, mely szenvedély midőn seny-
veszti a nemzedéket, egyben elöli a lélekben minden 
magasabb iránti törekvést minden akaraterőt. 

Remélem, uraim ! hogy önök a szó igaz értelmében 
hazafias szellemben fogják nevelni az önökre bízott ifjú-
ságot, hogy igaz munkásai lesznek azon nagy munkának, 
mely fiai önzetlen hűségében, erényei gazdagságában, a 
lelkek teljesen öszhangzó érzelmeiben építi, erősiti és 
t a r t ja fenn a haza nagy templomát; menten pedig a 
túlzás amaz egyoldalúságától, mely túltenni akarja magát 
azon, ami teljesen soha ki nem irtható, amit mindannyian 
az anyatejjel szívtunk be ; de menten ama rettentő egy-
oldalúságtól is, mely a nyelv, a vér s a faji sajátságok 
örve alatt vad kegyetlenséggel dul a haza egysége és 
alaptörvényeinek örök joga ellen, mely szembe áll szá-
zadaink történelmével, és egyben lerontani kész amaz 
erkölcsi tényezőket, melyek bizonyos magasabb értelem-
ben kötik össze hazánk lakosságát egy nemzeti testté. 

En, uraim ! elismerem hazánkban a fajok, a nyel-
vek különféleségét, de szivet itt e hazában joggal csak 
egyet ismerhetek el, a magyar közös hazánkért dobogó 
szivet ! Távol tőlem minden túlzás ! legyen oktatásuk 
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nyelve az anyanyelv, ez bizonyára az értelem joga, de 
törekedjenek lehetőleg egynttal oda, hogy kiket a közös 
hazának szeretete egy szivvé-lélekké forrasztott egybe, 
mindazok ajkain is hangozzék az anyanyelven kivtil a 
közös anyának nyelve is, a magyar nyelv. 

Legyenek végül, t. uram ! meggyőződve arról, hogy 
ha van valami, ami lelkem kiváló gondjait birja, a nép-
nevelés szent ügye az első sorban, és nincs forróbb óha-
jom, mint az, hogy annak magas czéljai minél fényesebb 
sikerrel érvényesüljenek közöttünk is. Legyenek meg-
győződve arról, hogy én bennem nehéz munkásságukban 
buzgó támogatóra, bajaikban tőlem telhetőleg kész 
segélyezőre számithatnak. És hogy ez érzelmeimnek 
némi zálogát adjam, imitt 100 frtot ajánlok fel önök 
segélyegyletének czéljaira. 

Minthogy továbbá tudomásomra jutot t , hogy me-
gyém egyik hazafias lelkű és buzgó plébánosa pályadijat 
tűzött ki azon kérdés megoldására, „mint lehetne a nem 
magyar ajkú népiskolákban a magyar nyelv oktatását a 
legsikeresebben eszközölni," e nagy horderejű kérdés ki-
fejtését előmozditandó : ezennel egy u j 100 frtos pálya-
díjjal toldom meg, és pedig oly feltétel mellett, hogy 
jelöltem dijjal a legjobb munkálat jutalmaztassék meg ; 
az előbbi pedig adassék ki jutalmul az ezt követő sike-
rültebb dolgozatnak. Legyen ez az első fillér, melyet önök 
javára a népnevelés czéljából teljes önzetlenséggel lera-
kok, és aki isteni tekintetével az örök életre birálta el az 
evangeliumi özvegy garasát, nekem is adni fog buzgal-
mat és erőt önök iránt való teljes jóakaratomnak és sze-
retetemnek tényeit szaporitani. 

S midőn ezek után csak az az óhajom, hogy jelen 
nagyfontosságú tanácskozmányukba vigyék be a szakér-
telem nyugalmát és a meggyőződés melegét : azt ezennel 
megnyitottul kérem tekinteni. 

A művészet és az erkölcsiség. 
3Dr. IFiszter Ixnrétől. 

(Folytatás.) 

9. A kifejtett érvelésnél főképen az anyagi dolgokat 
tar tot tuk szem előtt. Szépnek tar t ják az emberek azon 
dolgot, melyen szabályszerűség, czélszerüség, symmetria, 
harmónia, teljesség, a sokaságban egység mutatkozik ; 
szépnek mondják továbbá azon dolgot, melyen valami 
élet nyilvánul, vagy valamely erőnek hatékonysága ; 
szépnek mondják az erős, szilárd, tartós, továbbá a fé-
nyes, szines, tiszta dolgot : mert mindezen sajátság, bár 
tökéletlenül, de mégis a léleknek utánzata ; mert az em-
beri lélek mindebben önmagához való némi hasonlóságot 
fedez föl, — önmagának látja, bár elmosódó, határozat-
lan képét. Ha tehát a lélek önmagát szereti, szereti ezen 
hasonlóságokat is ; és miután éppen ezek teszik a dolgot 
széppé, szereti a lélek annak szépségét. 

Ha végig mennénk az anyagi dolgok végtelen so-
rán, azt találnók, hogy azok közül igen sok valami szel-
leminek, valami erkölcsinek symboluma. Az arany már 
a régieknél az egészen tiszta, szeplőtlen jellemnek, a 
gyémánt a törhetlen energiának, az ibolya a szerénység-
nek stb. volt jelképe. Mi természetesebb, mint hogy az 

emberi lélek ilyen dolgok látásánál azon szellemire, vagy 
erkölcsire gondol, mire azok figyelmét irányitják, s igy 
azokban ismét csak önmagát találja föl, s a mennyiben 
ezen szellemi vagy erkölcsi dolog szép és szeretetreméltó, 
szép és szeretetreméltó annak symboluma is ; tehát a 
szépség ismét csak az igazi szeretetnek tárgyát fogja 
képezni. 

Ezen utóbbi megjegyzésünk kiváló figyelmet érde-
mel, ha a növények és állatok szépségéről van szó. A 
galamb az egyszerűség és tisztaságra, a méh a rendsze-
retetre és szorgalomra, a bárány a szelídségre, a sas nagyra 
törő szellemre, az oroszlán a nagylelkűségre emlékeztet; 
s mindezek éppen symbolicus jelentőségük folytán lesz-
nek első sorban a szeretetnek tárgyai , tehát annyiban, a 
mennyiben kiváló szépségű, szellemi, erkölcsi dolgoknak 
gondolatát keltik föl bennünk. Az irántuk való szeretet 
megint csak a szépségre, — mely ilyen esetekben relativ 
szépségnek mondható, — vonatkozik. Ezekben tehát ismét 
csak tételünk nyer megerősitést. 

E mellett a szépség azon elemei, melyeket az anya-
giakra nézve fölhoztunk, tökéletesebben jelentkeznek a 
növény- és állatvilágban. Maga az alak, melyen itt nem 
az egyenes, hanem a haj lot t vonalak vannak túlsúlyban,1) 
a szépségnek egyszerre több elemét rejt i magában, a 
mennyiben a törvényszerűség mellett a változatosság, a 
merevség helyett a könnyedség, a mozgékonyság, élénk-
ség stb. található raj ta . Azután a czélszerüség, erő, szí-
nek stb. mind teljesebben, határozattabban szoktak itt , 
mint az anyagiakon jelentkezni. Az emberi lélek tehát 
teljesebben, határozottabban, könnyebben találja föl ön-
magának képét ; s az emiitett sajátságok képezvén a nö-
vény és állatvilág szépségét, vonzódik azok felé, szereti 
azokat. Vagyis : a növényeket, állatokat is azért szeretjük, 
mert szépek. 

Szükséges tételünket még külön az ember és a szellemi 
világra nézve is bebizonyítani ? — Cicero szerint2) „az a 
szép, a mi az ember magas méltóságával megegyezik, és 
a mi összhangban áll természetének azon kiváltságos tu-
lajdonaival, melyek által a többi érzéki lénytől különbö-
zik." Az értelmesség, igaz ismeretek, a sziv tisztasága, a 
szerénység, az ártatlanság, a bölcseség, a bátorság stb. 
stb., melyek a léleknek tulajdonságai, — kétségkivül 
mind megannyi szép dolog. De vájjon ezekben fölismeri-e 
a lélek önmagát ? — Ha csak azt nem akarjuk gondolni, 
hogy minden más fölismerhető a lélek által, csupán a 
lélek és annak közvetlen nyilvánulása van előle teljesen 
elzárva, — akkor igen. Hisz mindebben az eszesség nyil-
vánul, és pedig a maga teljes közvetlenségében. Ezen 
erények normáit és eszméit, talán fejletlenül, de azért 
minden ember föltalálja magában, tehát lehetetlen, hogy 
az emberi lélek önmagának nemcsak hü, hanem lényegé-
ben azonos és megegyező tükrét ne találja föl azokban. 
Es tehát szereti ezen szépségeket ; mert önmagát szereti ; 
s szereti ennélfogva azokat, mert szépek. 

(Folytat juk.) 

l) Hogarth-lele vonalak. 
s) De offic. 1, 27, 96. 

2 6 * 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. Föpdsztori körlevél. — 
Ft. Szabad Ferencz nagyprépost és kassa-városi 

plébános, mint káptalani helynök, áldozárságának 50. év-
fordulója alkalmából körlevelet intézett a kassai egy-
házmegyéhez, melynek szövege im itt következik : 
Főtisztelendő Káptalan, Krisztusban szeretett Paptársaim, 

ker. Hivek ! 
Isten szent felsége megengedé, hogy áldozárságom 

ötvenedik évét betöltvén, az ünnepies aranymisét a há-
laadó „Te Deum" elzengésével mai napon a Mindenható-
nak bemutassam. 

Midőn ötven év előtt, ugyanezen templomban pri-
miciát tartva, az első zsenge szent misét bemutatám, a 
Szentlelket hivtam segitségül, esdve erőt és isteni ma-
lasztot papi pályám szerencsés, áldásos megkezdéséhez; 
ma 50 év elteltével hálásan viszatekintve a múltba, há-
lákat adok a nagy irgalom- és sok isteni kegyelemért, 
melyekben engemet, méltatlan szolgáját a jóságos Isten 
hosszú egyházi pályámon érdemeimen felül részesített. 

Kevés halandó emelkedik a polgári vagy egyházi 
érdemek lépcsőin a dicsőség oly magaslatára, hol valódi 
diadalünneppé alakul a jubilálás ; annál több a félszázados 
pályát ünneplők között — úgymint jómagam is — az 
igénytelen, a szerény napszámos, kik világhírű érdemek 
birása nélkül is, örömünnepnek tekintik jubileumukat, 
holott az ilyen ünnepség rendesen már csak az élet al-
konyán szokott megtartatni, mikor az öregségnek kü-
lönféle terhei és alkalmatlanságai beköszöntenek, és midőn 
a még betöldendő életpályából nem sok van már hátra. 

Hogy tehát annak daczára a jubiláló mégis fölbuz-
dul és örömérzetre gerjed, az leginkább onnan ered, 
mert a betöltött hivatás és a teljesített kötelmek öntu-
data megnyugtatja őt, a remény pedig lelkesíti és öröm-
ünneppé teszi jubileumát. 

Igen ! a hit a lélek halhatatlanságában s a remény 
egy, a jelennél jobb, tökéletesebb és boldogabb jövő 
életben, hol a Megváltónak Ígérete szerint a jóságos 
Isten ezerszeresen fogja megjutalmazni a jó cselekedete-
ket, a munka fáradalmait, a kiállott szenvedéseket, igen ! 
e hit és remény az, mely sarkal minden jóra és üdvösre, 
mely erőt ad a nehéz kötelmek betöltésére, mely meg-
vigasztal viszontagságainkban, mely nem enged csüg-
gednünk és kétségbeesnünk a bánat, a küzdelem és 
öregség napjaiban sem, sőt amely képes örömérzetet fa-
kasztani az agg jubiláló szivében.. 

Noha pedig a hit a jövő életben és ami ebből foly, 
az örök boldogság elnyerésére megkívántató vallásos és 
erényes életmód követése nagyon megritkult napjainkban, 
miről a hitetlenség és az erkölcstelenség tág elterjedése 
tanúskodik ; más részt tény és valóság az is, hogy a 
három isteni főerény : a hit, remény, szeretet még vég-
képen ki nem halt az emberi keblekből; mert hiszen 
vannak és mindig is lesznek, — az emberiség jobb része, 
— kik rendületlenül hisznek Istenben és a Megváltó 
Jézus Krisztusban; vannak és mindig is lesznek, kik 
boldogok óhajtanak lenni nem annyira itt ez életben, 
mint inkább tul a siron. 

Ámde hogy a hit és a mi reményünk alapos s a 
jövő élet boldogsága számunkra biztosítva legyen, okvet-
lenül szükséges, hogy a keresztény hitczikkek és az er-
kölcsi törvények megtartását tüzzük ki legfőbb életfel-
adatul ugy egyesek mint családok részéről, sőt mivel a 
népek és országok sorsát, határait , hatalmát szintén Isten 
szabja meg, ő a mindeneknek alkotója, a béke és háború 
ura, ki nem csak a jövő életben, de gyakran már itt a 
földön is osztja a megérdemlett jutalmat vagy büntetést 
egész nemzeteknek, azon mérték szerint, amint az ő val-
lását és törvényeit megtar t ják, vagy azokat megszegvén 
őt maguk ellen boszura ingerlik : ennélfogva a közjólétre 
és az állam boldogságára éppen nem közönyös, hanem 
igenis kívánatos, hogy valamint a magán életben, ugy az 
államélet nyilvánulásaiban országosan is a nagyok és 
kicsinyek, az egyedek és testületek egyiránt hódoljanak 
az ég és föld Urának, imádó tiszteletet tanusitva az iránt, 
ki az egyedüli Ur, a seregek hatalmas ura, a hazák és 
nemzetek megteremtője és föntartója. 

Ha fájdalommal tapasztaljuk, hogy némely állam és 
egyesek kárhozatos dölyfükben maguk-magukat tolják föl 
imádandó bálványul, ellenben Isten és az ő akarata szá-
zadunk szánandó szelleménél fogva háttérbe szorittatik, 
— vegyük szivünkre, hogy a szent hajdan és a mi jám-
bor őseink másképen cselekedtek ; jelesen a ker. hitre 
tért magyaroknak sok századon keresztül jelszavok volt : 

„Isten-, király és hazáért" ; s ezekért lelkesedve a 
pogányvér áztatta csatamezőkön harczoltak hősiesen a 
háború idején, s ezen legdrágább kincsek megtartásáért 
munkálkodtak is serényen családi tűzhelyeiken a béke 
napjaiban. 

Őseink e dicső példája után tehát induljunk mi is 
kereszt, hivek ! s elfordulva attól, a mi káros, í r juk zász-
lóinkra : „Imádás Istennek és az ő egyszülött Fiának, 
tisztelet a bold. Szűznek, kinek oltalmába sz. István ki-
rály az országot ajánlotta, és az ég többi szenteinek" ; 
az érem másik oldalára pedig vésve legyen: „A királyi 
trón és a haza javáért, a családok boldogságáért." Ezek 
legyenek hódolatunk s tiszteletünk legfőbb tárgyai, ezek 
legyenek minden keresztény és hazafias törekvéseinknek 
elmaradhatlan rugói. 

S hogy ebbeli kötelmeinknek buzgón megfelelhes-
sünk, hogy a vallás tisztelete és a honszeretet mély gyö-
keret verjenek sziveinkben, s ez által a családi és a 
közjólét terjedjen, s egykor a mennyország birása is 
osztályrészünk legyen, — ezen szándékkal mutattam én 
be mai félszázados misémet, s ezen üdvös czélra felfo-
hászkodva az ég Urához, adom én mai félszázados mise-
áldozatom alkalmából a jelenlevőknek, különösen tisztelt 
kartársaim, a székeskáptalan tagjainak, az összes városi 
papságnak, minden vérszerinti rokonomnak, kassai róm. 
kath. híveimnek, és minden itt jelenlevőnek az én arany-
misés áldásomat, illetve a Mindenható Isten szent áldását, 
mondván : (Sit nomen Domini benedictum) Áldott legyen 
az Ur neve most és mindörökké. A mi segítségünk az 
Ur nevében, a ki teremté az eget és földet. 

A mindenható Istennek, az Atyánk, Fiúnak és Szent-
léleknek áldása szálljon le bőven ti reátok és maradjon 
veletek mindig. — Amen ! 
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Trier, szept. hó derekán. A német katholikusok idei 
nagygyűlésének fontosabb határozatait a következőkben 
közölhetem. 

I. Németország katholikusainak XXXIV. nagygyű-
lése indíttatva érzi magát XIII . Leo pápa ő szentségé-
nek hódolata, engedelmessége és szeretete kifejezését 
fölajánlani. Hálatelt szivvel ismerik el Németország ka-
tholikusai a nagy szorgoskodást, melylyel ő szentsége, 
dicsőséges kormányzásának kezdete óta azon fárad, hogy 
az egyházi béke helyreállítását előidézze, melyet ők ma-
guk hosszú évek óta óhajtanak. Bizalomteljesen csatla-
kozva a szent atya reményeihez, hogy a további tárgya-
lásoknak sikerülni fog a teljes béke helyreállítását elérni, 
teljes hűségben s minden erejükből ugy, mint előbb, tá-
mogatni fogják a szent atya fáradozásait és helyt fognak 
állani az egyház minden joga- s érdekeért. 

II. Németország katholikusainak XXXIV. nagygyű-
lése ismételten kifejezi ama meggyőződését, hogy a szent 
szék területi souverainitásának helyreállítása elutasitha-
tatlan szükségességet képez annak önállóságára, valamint 
teljes szabadságára és függetlenségére az egyház kor-
mányzásában, és hogy minden Isten által állított világi 
hatalom saját jól fölfogott érdekében cselekszik és a 
megingatott társadalmi rend visszaállításához hozzájárni, 
ha sikeresen támogat ja a szent atya által ez iránt tá-
masztott igényeket. 

III . Németország katholikusainak XXXIV. nagy-
gyűlése élénk örömmel üdvözli ama tényt, hogy a szent-
széket megillető állás a világban, melyhez a területi 
souverainitás szintén a szükséges alapot képezi, mind-
inkább elismerésre jut, és meg van győződve arról, hogy a 
szentszék emez állása a világban a béke fentartásához, vala-
mint a népek és társadalmi osztályok egymással ellenkező ér-
keinek közvetítéséhez annyit fog művelni, amennyit világi 
hatalom nem képes. 

IV. Németország katholikus népének joga és köte-
lessége nem nyugodni mindaddig, mig a kulturharcz 
összes egyéb maradékaival s következményeivel el nem 
töröltetik, különösen minden megszorítása a katholikus 
szerzetes társulatok akadálytalan tartózkodásának s teljes 
üdvös működésének. 

V. Németország katholikusainak nagygyűlése a leg-
nagyobb hálával emlékszik meg ama férfiak működésé-
ről és érdemeiről, kik a Centrumpártban oly sok év óta 
a legsúlyosabb körülmények között a katholikus egyház 
szabadságáért, jogaiért és érdekeiért, valamint a nép igaz 
javáért bátran és kitartóan küzdöttek és sok sikert vivtak ki. 

VI. Munkás-gyarmatok (telepek) és azokkal össze-
köttetésben álló ápoldák csak ugy lehetnek sikerrel és 
annyiban felelhetnek meg a lehetőségig czéljuknak, ha 
az egyháznak mérvadó befolyás engedtetik azok alapítá-
sára s vezetésére. A nagygyűlés ajánlja az összes katho-
likusoknak, akik ily intézetek fölállításánál bármiképp 
hivatva vannak közreműködni, hogy befolyásukat ez 
irányban érvényesitsék és positiv közreműködésüket attól 
tegyék függővé, hogy annál emez alapelvek szerint jár -
janak el. 

VII . A XXXIV. nagygyűlés kimondja határozatilag, 
hogy a szent sir-egyletet, mely a szentföld szentélyei- és 

missióiért működik, valamint a Palesztina egyesületet, 
mely a szentföldön létező és ott még megtelepítendő német 
katholikusok egyházi s társadalmi érdekeit akarja elő-
mozdítani, általános részvételre ajánlja Németország ka-
tholikusainak. 

VIII . A nagygyűlés (hosszabb határozatban) azon 
kívánságát fejezi ki, hogy az iskolai vallásoktatás az 
egyháznak visszaadassék, mert ha egyház s vallás az 
egész élet folyama alatt szükséges az embernek, az isko-
lának is szoros összeköttetésben kell lennie az egyházzal. 

A többi határozatok nagyobbára évenkint ismétlődő 
ajánlásokat foglalnak magukban a keresztény szeretet s 
jótékonyság müveire, a kath. sajtó terjesztésére, a keresz-
tény művészet s tudomány ápolására s támogatására 
stbre nézve. Megemlítendő ama határozat is, amely üd-
vözli a német tanítókat, akik a vallási békét az iskolában 
és életben ápolják. 

Ezek kapcsán közöljük még pápa ő szentségének 
levelét a német kath. kongresszus bizottságához, mely 
így szól: 

Szeretett fiaink ! Üdv s apostoli áldás ! 
Az apostolfejedelem eme fönséges székére, ámbár 

érdemünk nélkül, emeltetvén, naponkint látjuk, mily nagy 
küzdelmeket kell vívni eme viszontagságteljes időkben az 
egyház jogainak megóvására és biztosítására, és mi 
erőnkhöz képest igyekszünk Isten segélyével visszautasí-
tani az ellenséges támadásokat. Hogy mi e harczban 
bátor s állhatatos vezéreket birunk a szentély elöljárói-
ban, akik egyetértőleg hü odaadással viseltetnek irán-
tunk, ez nagy örömünkre szolgál. Ez örömünk azonban 
csak az által válik teljessé, mert lát juk, hogy a katonák, 
vagyis a papság és világiak, az emiitett vezérek alatt ké-
szek az Ur csatáit vivni és, mint az időviszonyok meg-
követelik, zárt sorokban harczolni. 

Ujabb bizonyítékát ez érzületnek a papságnál s vi-
lágiaknál a ti leveletek hozta nekünk, kedves fiaink, 
amidőn ti, Németország katholikusainak Trierben tar-
tandó nagygyűlését előkészítő bizottság, határozataitokat 
és mindazokéit, kik a gyűlésen résztvesznek, teljes fiúi 
bizalommal elénk terjesztitek. Ily határozatokat nem-
csak helyeslünk, hanem dicséretre méltóknak is tar-
tunk, és ama szilárd reményt tápláljuk, hogy e nagy-
gyűlés, a második e hires városban, amelyben Urunk 
varratlan öltönye és szent Mátyás csontjai őriztetnek, 
ezen évben, amelyben a hivők áldozópapságunk ötvene-
dik évének megünneplésére annyi sok bizonyítékát adják 
a szeretetnek s gyermeki ragaszkodásnak, a többi volt 
nagygyűlésekhez méltón fog sorakozni vagy azokat talán 
még felül fogja múlni. 

Amidőn tehát a Mindenható Istent a szükséges ke-
gyelemért kérjük, hogy e gyűlés szerencsés folyamatot 
vegyen és az egyház javára sikerrel járjon, kiváló jó-
akaratunkról biztosítunk titeket és szívesen, teljes szi-
vünkből adjuk az apostoli áldást reátok és mindama 
kitűnő férfiaknak, akik tanácskozástokban és határozatai-
tokban részt vesznek. 

Adatott Rómában a sz. Péternél 1887. évi augusz- ' 
tus hó 18-án, pápaságunk tizedik évében. 

XIII. LEO. 
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Frankfurt a Majna mellett, szept. hó közepén. 
VA reformáczió áldásai." — 

„Az evangelikus szövetség alakuló gyűlése," mely 
városunkban közelebb lezajlott, a német császárhoz in-
tézett táviratában a szövetség ama törekvését jelenti be, 
hogy „a drága hazának megóvja és szaporítsa a refor-
máczió áldásait." E kifejezés a paritáson alapuló Német-
országban bizonyára sértő a 19 millió katholikusra 
nézve. 

Németország nem protestáns állam és katholikus 
polgárainak milliói mit sem akarnak tudni a maguk ré-
széről a protestáns áldásról. Erről a protestánsok csak 
az „evangelikus egyházak" (többes számot használ a 
jelzett távirat) nevében szólhatnak, de nem Németor-
szágról, mely a német katholikusoknak is a hazája. 

Ami különben a reformácziót illeti, nem hozott az 
bizony áldást sem Németországnak, sem a katholikusok-
nak, sokkal inkább az ellenkezőjét. Ami netán egyházi 
s vallási tekintetben javításra szorult, azt nem volt szabad 
s nem lehetett egyház s vallás szerint forradalom utján 
foganatosítani. 

Nézzük meg csak közeiebről a reformáczio ez ál-
dásait, hiszen kihívtak rá. 

A reformáczió szétszakította az egyházi s politikai 
Németországot. Több mint háromszáz éve vérzik már e 
szakadás, mely több nyomort és kárt hozott Németor-
szágra, mint amennyi könye volt és van szerencsétlen 
liai- s leányainak ama vészt megsiratni. A reformáczió 
tanából képződött ama szabad és naturalisztikus élet-
nézlet, amely megtagadja az isteni s világi tekintélyt, 
és amely fölidézte a forradalom ama szellemét, melyet 
nem lehet ágyukkal kiűzni. 

Halljuk csak, miként Ítélnek a reformáczióról ma-
guk a protestatans tudósok. 

20 év előtt Hase Károly a jenai egyetem tanára 
(1. Handbuch der prostantischen Polemik gegen die r. 
kath. Kirche) bevallotta : „Nyiltan el kell ismerni, hogy 
a reformáczió és a revoluczió közt rokonság áll fönn. 
Mindakettő egy létező jogállapotot döntött halomra. . . . 
Nem lehet félreismerni, hogy a reformáczió, politikai 
érdekekkel szövetkezve, államokat ingatott meg, trónokat 
fölforgatott, u j államalkatokat is állapított." 

Igen, a „modern államot" a „befejezett tények" 
elvével, mely erkölcsi alappal nem bir, az állami 
mindenhatósággal, és a caesaro-papismussal. Nagyszerű 
áldások ! 

Dr. Heinrichs, szintén protestáns tudós, „Königl. 
Entwicklungsgeschichte des Königsthums" cz. müvében 
igy i r : „ a reformáczió mindenütt, ahová behatolt, pol-
párháborut idézett elő, és állami változásokat okozott, 
ahol gyökeret ver t ; mert ő a középkori állam föloszlása 
a maga életnézetében. A vérmenyekző és III . Henrik 
meggyilkolása, IV. Henrik megöletése és XIV. Lajos 
dragonádjai az uj tan következményei valának," és te-
gyük hozzá: a mérhetetlen szerencsétlen harmincz éves 
háború, egyebet nem is emlitve. 

Gervinus (a XIX. századbeli forradalom történetének 
bevezetésében) bevallja : hogy „a germán-protestans újjá-
alakulás államban s egyházban a demokraticus csirákból 

fejlődött ki, melyek a protestantismus alaplényében fe-
küdtek. u E fejlődés a nagyobb állami körökben csak 
lassan mehetett véghez; de „mindjárt az uj szabadság 
első alapjának fektetésénél Luther idejében — mint 
Gervinus mondja — némelyek elkészítették a jövő u j 
egyházi s állami épületének tervét." Mily alakot és 
benső kényelmet nyert ez épület 300 év multán, azt 
mutat ják a számtalan protestáns szekták; egy épületről 
nem is lehet szó, mert a protestánsoknak nincs egyházuk, 
legfölebb egyházaik, mint ők maguk irják. Ez egyike a 
reformáczió legfőbb áldásainak (!), melyen az egész protes-
tantismus, mint a protestánsok maguk érzik, tönkre me-
he t ; de ehhez semmi közünk. 

Luther különben maga is megizlelte reformácziójának 
áldásait — és pedig vajmi gyorsan ; már az 1520-as 
évek elején elkezdett panaszkodni, mind hevesebben s 
keserűbben ; halljuk őt ! 

„Most mindenki mestere akar lenni az írásnak 
(szentírásnak) és mindegyik azt véli, hogy nagyon jól 
érti, sőt egészen áttanulmányozta. Ezért van annyi sok 
csoport, szekta s jön a botrány." 

„Ha most kellene keresztelni a nagyokat s örege-
ket, bizony azt tartom, hogy tized részük sem hagyná 
magát megkeresztelni. . . . Előbb, a pápaság alatt, mikor 
a szentségre (bűnbánat- s áldozásra) kényszerítve valánk, 
tömegesen járultunk hozzá. Most pedig oly undorítón s 
gyalázatosan állunk oda, mintha nem is volnánk em-
berek." 

„Most megszabadultunk a p á p á t ó l . . . . De — ho-
gyan állunk ? Apraja nagyja szélnek ereszti az igét — 
és azalatt más gondolatokon jár az esze ! . . . mi szük-
ségünk volna többé a plébánosokra s hitszónokokra? 
hiszen magunk is olvashatunk odahaza." 

„Azelőtt zárdákat s templomokat lehetett épiteni, 
még fölöttébb túlságos költségen is ; most egy lelkész 
urnák egy lyukat a háztetőn sem lehet beépiteni, hogy 
szárazon fekhessék ; hallgatni akarok a nagy megvetés-
ről . . . Amint a pápaságban igen buzgók voltak a tem-
plomépitésben és alamizsna-osztogatásban stb-ben, most 
minden hidegen érez . . . A pápaság alatt az emberek 
kegyesek voltak és szivesen adtak ; de most az evange-
liummal senki sem ád többé, hanem az egyik csak nyúzza 
a másikat és mindegyik egyedül akar birni mindent. . . . 
Ha a pápa nem táplálna minket a magáéból, mindnyá-
junknak éhen kellene halnunk." 

Keserű és „szivrepesztő" Luther panasza a rossz 
gyermek-nevelésről, az alsó és felső iskolák állapotáról, 
a vallástalanságról, a közrendről és az általános erkölcsi 
állapotról. 

„Es a mi Németországunk majd ugy is néz ki — 
panaszkodik Luther — hogy az evangelium nagy vilá-
gossága után teljességgel az ördögtől meg van szállva. . . . 
Mi mindnyájan rosszabbak leszünk, mint azelőtt. . . . 
Újból be kell hozni az egyházba a kiközösítést (!) mert az 
emberek gonoszsága, romlottsága és bűne felülkerekedik." 

Luther tehát maga bevallja, hogy az ő tanából „sok 
botrány" származik és bevallja : „Ha kezdetben tudtam 
volna, amikor irni kezdtem, amit most tapasztaltam és 
láttam, akkor bizonyára hallgattam volna ; mert soha sem 
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lettem volna oly bátor, hogy a pápát megtámadtam 
volna." (Mindez és még több olvasható Luther saját 
irataiban, Walch és De Wet te müveiben.) 

Ezek különben csak egy részét képezik Luther pa-
naszainak, amelyek különben előidézték azt is, hogy 
Bolzheim, Crotus, Egranus, rotterdami Erasmus, Billi-
cianus, Glareanus, Hauer, Pirkbeimer, Wilib, Staubitz, 
Wizel s más tekintélyes férfiak, kik eleinte jóhiszemüleg 
csatlakoztak a vallási mozgalomhoz, visszavonultak Luther-
től, fölismervén, hogy hová vezet a dolog az ő kezében. 
Különösen pedig megijedtek számosan a szomorú követ-
kezményektől, melyeket maga után vont Luthernek tana, 
mely a házassági frigyet megfosztotta szentségi jellegé-
től. A tudós Wizel igy panaszkodik : „Krisztus születése 
óta nem fordult elő annyi sok házassági elválás, mint az 
ötven év óta, hogy Luther kormányoz." 

Vájjon az azóta letelt 300 év óta javulás állott be 
a protestáns házasságok körül? A történelem tagadólag 
válaszol. Ki ne hallotta volna a panaszokat a rendkivül 
sok házassági válópörökről a protestánsok közt vagy a 
protestáns felekezetbe való átlépés ut ján Magyarországban ? 
Hasonló állapotok vannak különösen Poroszországban és 
Szászországban. A porosz képviselőházban már 20 év előtt 
szóba hozták ezeket, a legbotrányosabb dolgokat hozván 
nyilvánosságra ; mely alkalommal protestáns részről is 
elismertetett, hogy a porosz Márkákban, hol a protes-
tánsok képezik a lakosság 9/10 részét, 78-szor több há-
zassági elválás fordul elő, mint az egész katholikus rajnai 
tartományban. Hát „az erdélyi házasságok* botrányos 
ügye nem szól-e elég hangosan ? 

Luther müve tehát nem volt áldás; Németországra 
sem ; mert eredménye vala : a tekintély iránti hit meg-
semmisítése, Németország egyházi szétszakadása és politikai 
szétzüllése, mely ma is csak át van hidalva. Luther 
előre látta ezt, midőn mondá: „Alémet ország volt — és 
nem lesz többé az, ami volt; — továbbá eredménye vala: 
házasság — megszentelés és erős támasz nélkül ; elvek, 
melyek az iskolát elválasztották az egyháztól, és az egy-
ház befolyását a családra gátolják ; elvek s tanok, me-
lyek aláássák az isteni s erkölcsi világrend oszlopait és 
oltárt s trónokat lerombolhatnak. Ezek a „reformáczió 
áldásai." 

Luthernek nem kellett volna forradalmi módon a 
pápaság és egyház ellen föllépni, ha a szükséges javítá-
sokat akarta. Igazán találóan mondja dr Thiersch Henrik, 
müncheni egyetemi tanár, szintén protestáns : „Miután 
az Isten által föléje (Luther fölé) helyezett egyházi elöl-
járóságok az ő eljárását roszalták s neki hallgatást 
parancsoltak, első kötelessége lett volna példát adni az 
engedelmességből Krisztus kedveért és megbizni Istenben, 
hogy majd talál módot és eszközt segíteni egyházán 
anélkül, hogy saját rendjét^átalakitsa." Ugyancsak Thiersch 
nyíltan bevallja, hogy a reformáczió — Luther és társai 
— nem birtak „felülről való küldetéssel." A katholiku-
sok azonban nem ismernek el vallásreformátort isteni 
küldetés nélkül. 

Megjegyzendő, hogy az „evangelikus szövetség" 
említett alakuló gyűlése is ujabb bizonyítéka a refor-
máczió különös áldásainak. A conservativ lutheránusok, 

kivált a „Reichsbote" hasábjain oly éles támadást in-
téztek ama szövetség czéljai s vezérei ellen, mely eléggé 
mutatja, mily ellenséges lábon áll egymással szemközt a 
két tábor, mely mindakettő Luthert vallja atyjául. 

Luthert különben a communisták is a magukénak 
vallhatják, mert ő kezdte meg a kommunista elv alkal-
mazását a papi javakra. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

igazgató választmányának ülése szeptember 27-én. 
Elnökség: Márkus Gyula, praelatus egyh. alelnök 

ő mlga, dr Balogh S. commendator, vál. alelnök ő nga. 
— A választmány tagjaitól jelen vannak : Barta Béla, 
Borszéky Soma, dr Czibulka N., Frey J. , Gervay M., 
Kanovics B , dr Kerékgyártó A., Királyi Pál, Lipthay 
Kornél, lovag Lonkay Antal, Németh Péter, Rudnyánszky 
F., Romeiser J. , Sántha L., dr Steiner F. praelatus, dr 
Való S., Venczell A. pénztárnok stb. 

Márkus Gy. alelnök ő mlga mindjárt az ülés elején 
igen lendületes szavakban megemlékszik a társulat nmlgu 
elnökének, dr Schlauch L. ő excja nagyváradi püspökké 
történt kineveztetéséről és mivel ez az első vál. ülés, a 
társulat hála örömét és hódolatát illő módon kifejezni 
kéri. Osztatlan tetszéssel és élénk helyesléssel fogadtatik 
az indítvány. Gervay M. erre jelentést tesz a Sz.-László-
Társulat küldöttségnek Nagyváradon tett eljárásáról a 
nmlgu püspök-elnök beigtatási ünnepélye alkalmából. 

Dr Wolafka Nándor, titkár, felolvassa az elküldött 
pénzekről szóló elismervényeket, melyekből a jelenvolt 
vál. tagok örömmel értesültek a társulat hasznos és ezrek 
hálájától kisért üdvös működéséről. — Jelenti tovább a 
ti tkár, hogy a társulat az utolsó vál. ülés óta igen je-
lentékeny pénzadományokban részesít ; nevezetesen : Bubla 
Károly cz. püspök esztergomi kanonok ő mlga 4000 fr t 
adományozott, mit lelkes örömmel és hálával fogadott a 
választmány ; Hidassy K. szombathelyi püspök ur ő mlga 
egyházmegyéje részéről beküldött 2236 f r t 53 kr ; dr 
Samassa J . egri érsek ő excja a bukaresti magyar nyelvű 
istenitisztelet fentar tására a II. félévi 300 frtnyi részletet, 
a csángó-egyesület nmlgu elnöke Somssich Pál ő excel, 
nevezett társulat részéről 450 fr tot küldött be ; az erdé-
lyi egyházmegyéből befolyt : 582 f r t 58 kr. ; az egri fő-
megyéből: 230 f r t ; a nagyváradi 1. szt. egyházmegyéből: 
91 f r t 50 kr. ; a pannonhalmi főapátság részéről : 30 frt 
40 kr. — Alapító tagok lettek : Rudnyánszky Ferencz 
50 í r t ta l ; Ziinándy Ignácz : 20 frttal, Tomcsányi János 
20 frttal , Forster Ernő előbb tett alapítványát 5 frt tal 
szaporítja. Gróf Pálffy Móricz ő excja maga és családja 
nevében tagsági dijul beküld : 5 f r t 4 krt ; Kiss György 
5 fr tot . — Végrendeleti hagyatékok beérkeztek : néhai 
Tarányi -Ferencz veszpr. kanonok után 200 frt , néhai 
Novákovics János után 600 frt , néhai Csiky G. után 
10 frt , néhai Ruzsinszky Kornél után 10 f r t , néhai Bódy 
F. után 7 frt , néhai Vetró S. után 5 fr t . Egyesektől : 
69 f r t 2 kr. — Több végrendeleti hagyaték bejelentetett. 

Venczell Antal, pénztárnok, jelentést tesz a pénztár 
állapotáról, nevezetesen január 1-től szeptember 27-ig: 
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Bevétel: Maradék az 1886-iki évről: 2751 f r t 96 kr ; 
tagdijadományokról : 8874 írt 59 kr ; kamatjaitól : 690 frt 
59 kr ; kisorsolt papirokért : 3848 f r t 46 kr ; alapítvá-
nyok után : 4976 frt , összes bevétel : 21.041 f r t 60 kr. 
Kiadások : takarékpénztárban elhelyeztetett : 6509 f r t 
97 kr ; értékpapírok vásárlására fordíttatott 4727 f r t 
66 kr. A herczegovinai és drinápolyi missiókra : 401 
f r t 10 kr ; a bukaresti, brailai, krajovai, turnszeverini, 
plojesti magyar tanítóknak a belgrádi, zázrivai iskolákra 
összes : 2039 f r t ; templomok felsegélyezésére ; 820 f r t ; 
különfélékre: 616 f r t 76 kr : összesen 15.914 f r t 43 kr : 
— Marad 5927 fr t 17 kr. — A jelentés nagy örömmel 
tudomásul vétetik, különösen, midőn a t i tkár megjegyzi, 
hogy a m. évi október hó 17-én tartott vál. ülésen a 
pénztári kimutatás szerint az év elejétől a nevezett napig 
a társulat jövedelme volt : 4576 f r t 91 kr. Kiadása pedig 
3616 f r t 91 kr. 

A titkár bemutatja a beérkezett folyamodványokat, 
melyek közöl többeket tárgyalni nem lehetett, mivel 
alapszabályilag nem voltak felszerelve, azaz a ft egyházm. 
hatóság ajánlásával nem voltak ellátva, mely körülményre 
ezúttal is az érdekelteket különösen figyelmeztetjük. 
Megszavaztatott beható eszmecsere után a kááli-erdélyi-
templom számára 160 f r t ; Liegerhoffer J . hitküldér ké-
relmére a moldvai grozesti csángók részére egyházi sze-
rekre és templomépitésre : 300 f r t ; gömörm. és rozsnyó-
egyhm. Egyházasbást községnek egyházi czélokra 150 f r t ; 
az erdélyi Orláth községnek templomépitésre : 100 frt . 

Lovag Lonkay A. u j tagot jelent be : Farkas Sán-
dort, birtokost Galsán. 

Miután még a néhány tárgy felett folyt- bizalmas 
eszmecsere befejeztetett, elnökelő alelnök ő mlga a jegy-
zőkönyv hitelesítésére felkéri dr Kerékgyártó Árpád és 
Kauovics Béla vál. tag urakat. Ezzel az ülést befejezett-
nek nyilvánitá elnöklő alelnök ő mlga. 

IRODALOM. 
= Az unitáriusok Erdélyben. Ir ta Veszely Károly 

cz. prépost és borbándi plébános. Gyulafehérvárott, 1887. 
Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat kiadványainak 
VIII. füzete, 8-r 82. 1. 

Mint Veszely K. tollából minden, ugy ez is, nagy-
becsű, egyházi s hazai történelmünk irodalma körében 
számot tevő munka. 

= Vallás nélkül nincs igazi műveltség. Szent 
beszéd, melyet a mármaros-szigeti r. kath. templom 
megáldásának ünnepén 1887. évi szeptember 18-án tar-
tott dr Steinberger Ferencz, hittudor, sz. széki tanácsos, 
a szatmári férfi- és nőtanitó-képző intézet igazgatója. 
Szatmáron, 1887. 23 1. 

— Tájékozásul ! Midőn munkámnak (Mizraim és 
Assur tanúsága) első kötetét nyilvánosságra bocsátom, 
van szerencsém mélyen tisztelt megrendelőimnek tudomá-
sára hoznom, hogy eltérvén a megrendelési fölhívás ki-
bocsátásakor tervezett beosztástól, az első kötet előfizetési 

árát 1 fr t 60 krra, a második kötetét , mely néhány ív-
vel terjedelmesebb, s az ábrákon kivül mappával is el 
lesz látva, 2 fr tra tűztem ki. Azon t. cz. előfizetők, kik 
az első kötetre eső részlet fejében 2 fr tot beküldtek, a 
második kötetet 1 frt 60 krért kapják. A munka előfi-
zetési áron a második kötet megjelenéseig szerzőnél 
(Győr, püspökvár) megrendelhető, legalább az első kö-
tetre eső részlet beküldése mellett. Enemü megrendelé-
sek azonban csak az egész munkára fogadtatnak el ; egyes 
kötetek csak a rendes bolti áron (I. kötet 2 frt, II. kötet 
2 fr t 50 kr.) szerezhetők meg. A II. kötet megjelenése 
folyó év végére várható. Győrött, 1887. évi szeptember 
hóban. Dr Giesswein Sándor, szentszéki jegyző. 

VEGYESEK. 
— Az erdélyi megye föpásztora, nm. és ft . Lönhart 

Ferencz püspök ur ő excja az 1886/7. tanévben a nép-
nevelés és oktatás czéljaira 8143 f r t 60 krt, szegény 
tanuló fiu, és leányok segélyezésére pedig 2547 fr tot volt 
kegyes saját pénztárából fordítani. (Közművelődés.) 

— A veszprémi egyházmegye Nestora, Polgár Ignácz 
nyug. szabari plébános, élete 87-ik évében, f. hó 25-én 
elhunyt. Az ö. v. f. n ! 

— A váczi egyház-megye részére ő excja a megyés 
püspök ur középtanodai hittanárok képesítése czéljából 
vizsgáló' bizottságot nevezett ki. A bizottság elnöke : Dr. 
Virter Lajos prépostkanonok. Vizsgálók : Markovics Lázár, 
Csávolszky József kanonokok, dr Miltényi Gyula, dr 
Kazaly Imre theol. tanárok, Simonides Károly főgimn. 
tanár és papnöveldei lelkiigazgató és Bősz Emil papnö-
veldéi aligazgató. 

— Százéves állam. Az Egyesült-Államok f. hó 17-én 
fejezték be fennállásuk és avval egyidejű alkotmányuk 
százévi jubiláris ünnepélyét. Az ünnepély utolsó nap-
ján Cleveland elnök mondott dicsőítő beszédet az ameri-
kai intézményekről, és Gibbons bibornok new-yorki érsek 
mondott megható bezáró imát. Száz év alatt az eleinte 
maroknyi katholiczizmus annyira vitte, hogy ő mond 
imát az Egyesült-Államok jubileumán. 

— Szeptember 20-án volt a Porta Pia betörésének 
évfordulója. A forradalmárok által ez alkalomból szerve-
zett tüntetések, p. a Vatikán előtt felrobbantott petárdák, 
kivált pedig a nyilatkozatok, még Umberto királyé is, 
— bármennyire büszkék és erélyesek a Rómához mint 
fővároshoz való ragaszkodásban, tulajdonképp nem egyébre 
szolgálnak, mint megerősítésére a világ katholikusai ama 
meggyőződésének, hogy az egyház fejének jelen helyzete 
tarthatatlan. Umberto király Róma polgármesteréhez in-
tézett táviratában „tisztességes" és „becsületes" (onesto 
e sicuro) vendéglátást ígér a pápai jubileumra Rómába 
zarándokolni készülő katholikusoknak. Szép tisztesség, 
szép becsület az, mely bombákat robbantat el a katho-
likusok hőn szeretett, lelki atyja, a pápa laka előtt. 

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

Budapest , 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Deák Ferencz. — Vallás nélkül nincs igazi műveltség. — A művészet és az erkölcsiség. — 
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g e d : Szép ünnepély. — Vegyesek. 

Deák Ferencz. 
„Az együgyű is ért i részben, 

De a tanul t sem teljesen." 
Arany J. A jó öreg úrról. 

A nemzet közadakozással szobrot emelt neki, 
fényeset, nagyszerűt, milyent Magyarországban 
még nem kapott senki. 

A nemzet jól tette. Deák megérdemelte. 
Erdemei a trón, liaza és nemzet körül nagyok 
és sok tekintetben páratlanul állanak. 

A kath. egyház, mint mindenkor, most is, 
édesanyai élvezettel vesz részt az ország ünne-
pében, a nemzet örömében. 

Deák Ferencz a kath. egyház védszárnyai 
alatt, katholikus, vallásos szellemtől áthatott in-
tézetekben serdült fel az erkölcsi jellemnagyság 
ama magaslatára, melyen teljes egészszé kidom-
borodott élete az egész világtörténelemben rit-
kitja párját. 

Nem egy tette és nyilatkozata Deáknak, 
tagadhatatlanul, az igaz vallás szempontjából 
még megfejtésre s minden oldalú megvilágításra 
vár. Ot a katholikus elvek szempontjától, igazán, 
„az együgyü is érti részben, de a tanult sem tel-
jesen." A történelem teljes megvilágításban is, a 
tökélyt ugy fogja Deáknál követni a tökéletlen-
ség, mint árnyék a testet. Ez nemünk sorsa. 

Egy dolog azonban Deák rendkívüli jellemé-
ben a fejünk fölött ragyogó napnál is világo-
sabb : az, hogy ő, a szülőitől öröklött, s a kath. 
egyház tanintézetei által gondosan ápolt vallá-
sosságnak — embere maradt mind halálig. Az 
édes anyjától kapott s teljes életén át keblén 
viselt Mária-énnet, végakarata szerint, magával 

vitte az örökkévalóságba, s midőn halálát köze-
ledni érzé, egyenesen azért is kivánt, önként s 
lángeszének teljes használatával, a vallás viga-
szaiban részesülni, mert, mint mondá, ő „nem 
confessio-nélküli ember." Eletében pedig számta-
lanszor mondogatta híveinek : „A vallás min-
denkinek szükséges: nemesíti a szivet és föl-
emel." 

Ilyen ember volt Deák F., a mi a vallásos 
szellemet illeti. Ezt kell a magyar ifjúság szeme 
elé állítani. 

Ahhoz a nyilatkozatához, melylyel a főrendi-
háznak oly irányú reformjában, mely szerint 
abba a felekezeti képviseletek bevitettek, absur-
dumnak absurdum mai való tetszését látta — a 
kulcsot tehát mi már megtaláltuk. 

Deák az európai keresztény nemzetek kü-
lönféle hivatásáról elmélkedve, felveté a kérdést 
maga előtt, hogy mi lehet a magyar nemzet vi-
lágtörténelmi hivatása ? 

Es Deák ugy találta, hogy az igazság kul-
tusza. 

Ámde az igazság csak egy — vallásban is. 
Deák bölcseségének tehát nem tetszhetett 

az oly irányzat, mely a vallási igazság egysége 
ellen való állásfoglalásnak a nemzetben meg-
csökönyösitése. 

Igy fogjuk mi fel Deák szellemét. Bölcs el-
méjének a haza javára kivillant ragyogását tisz-
teljük, élvezzük és — országos iinnepeltetése nap-
ján — szétverjük a fellegeket, melyek e ragyo-
gásra homályt rejtenek méhükben. 

27 
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Vallás nélkül nincs igazi műveltség.') 
„Az Ur előttök mégy en vala ú tmu-

tatóul, nappal felhőoszlopban és éjjel 
tűzoszlopban, hogy vezére legyen u t -
jának mind a két időben. 

Mózes I I . k. 13. r. 21. v. 

A műveltség napjainkban egy bűvös fogalom, 
melynek delejező erejét érzi ugy az egyes ember, 
mint nem zárkózhatnak el annak varázshatása 
elől a nemzetek. Az egyes egyén óhajtja magá-
nak megszerezni azt a talizmánt, melyet mű-
veltségnek nevezünk, mert tudja, hogy müveit 
társadalomban a műveltség szárnyain emelked-
hetünk magasra. Kis és nagy nemzetek lázas 
törekvéssel igyekeznek a műveltség révpartjára 
jutni, mert tudják, hogy a kultur-nemzetek so-
rában csak a műveltség fegyverével állják ki a 
versenyt ; mert tudják, hogy a kultura az em-
beri méltóság és boldogság elodázhatatlan kö-
vetelménye. 

Kinek jutna eszébe : kárhoztatni azon nemes 
törekvést, melynek czélpontja a művelődés? Ki 
Ítélné el azon bőkezű áldozatokat, melyeket 
egyesek és nemzetek a művelődés oltárára meg-
hoznak? Aki ismeri a kultura áldásait, annak 
örvend a lelke, ha a műveltség színvonalát emel-
kedőben látja. 

Ámde akinek fogalma van a hamis kultura 
végzetes csapásairól, annak elszorul a szive, ha 
a művelődést helytelen irányba látja terelve. A 
fegyver szerencse reánk nézve, ha azt a támadó 
fél leverésére használjuk; de átkos eszköz, ha 
azt magunk ellen fordítjuk. 

A kultura áldásos fegyver, lia a szellemi 
sötétség, a tudatlanság és erkölcsi romlottság 
ellen küzdünk vele ; de átkos fegyver, ha hiány-
zik belőle azon elem, mely megjavítja az embert. 
Szerencsétlenség az emberiségre nézve azon kul-
tura, amely gazdagítja ugyan az emberi főt is-
meretekkel, de üresen hagyja a szivet. Tanult 
elme — gonosz szivvel, nagyobb csapás a tár-
sadalomra, mint a teljes tudatlanság. 

De hát mi az, ami megjavítja az embert; 
ami nem hagyja üresen a szivet; mi az, ami a 
szenvedélyeknek parancsol és nemes érzelmeket 
ültet az ember szivébe ? ! 

Talán a tudomány ?! — Az emlékezet táb-

. x) Szent beszéd, melyet a m.-szigeti r. kath. temp-
lom megáldásának ünnepén, 1887. évi szeptember 18-kán 
tartott : Dr Steinberger Fereucz, hittudor, sz. széki ta-
nácsos, a szatmári férfi- és nőtanitó-képző intézet igaz-
gatója. 

Iájára föl vésett tudományos rendszerek és iskolai 
tantételek nem irtják ki keblünkből a vétkes 
hajlamokat. Ehez magasabb erő szükséges. Yolt 
tudományuk a klaszszikus nemzeteknek; de volt 
mellette erkölcsi romlottság, mely sötét hullámai 
alá temette a tudomány fénykörében tündöklő 
nemzeteket. — Van tudománya a mai kornak 
is ; de van mellette romlottság és erkölcsi elva-
duláp. Van tudománya a mai kornak; de kérdem: 
van-e mellette boldogság? — A társadalomban 
sürün mutatkozó tragikus jelenetek szomorú fe-
leletet adnak rá. — De hát ez természetes 
következmény. Rossz fának keserű a gyümölcse 
ugy a fizikai, mint a, szellemi világban. 

Hamis kulturának gyászos az eredménye. 
Ilyen hamis kultura a mi kulturánk is. Azon 

végzetes felfogás uralkodik a kulturáról, hogy a 
művelődésből semmi sem hiányzik már, ha a 
tudomány és művészet napja fényesen ragyog 
felettünk, és a tudomány vezető fáklyája mel-
lett magasra emelkedvén a nemzet-gazdaság, 
anyagi jólét uralkodik halmokon és rónákon. 

Ez a felfogás végzetes hiba. — Társadalmaknak 
és népeknek kulturája nemcsak az elme-termékek, nem 
csak a csillogó ész kápráztató diadalai szerint ítélendő 
meg, hanem a mérleg serpenyőjébe kell vetni a kedély-
világ gazdagságát is. Társadalmaknak és egyeseknek éle-
tében nagyobb szerepet játszik az embernek szive, mint 
az esze. A boldogság reánk és másokra nézve — szivünk 
nemességétől függ, nem pedig a tudományos ismeretek 
és a művészi alkotások sikereitől. Vájjon boldog-e min-
den tudós és művész, csak azért, mert sokat tud ? Es 
boldogtalan-e minden más ember, aki nem tanult sokat 
és keveset tud ? Vájjon teljesen müveit embernek mond-
juk-e azt, akinek müveit ugyan az esze, de rideg és 
durva a szive ? — Vájjon dicsősége-e a kulturának, vagy 
inkább szégyenfolt-e ra j ta azon egyén, akinek müveit 
volt ugyan az esze, elegáns volt a modora, de romlott 
levén a szive, — gonosz tettei miatt meghurczolni volt 
kénytelen az igazságszolgáltatás vas keze ? — Ama mű-
veltség, mely az embernek csak az eszére irányul és par-
lagon hagyja a szivet, — hamis és egyoldalú műveltség. 

De hát mi a kulturának az az eleme, melynek czélja 
a szivet nemesíteni ; a mely megjavítja] az embert ; a 
mely nélkül a kultura nem lehet áldásos ? 

Ez az elem — a vallás ! 
Vallás nélkül nincs igazi kultura. A vallás a mű-

veltségnek leglényegesebb eleme, alkotó része, amely 
nélkül a kultura nem teljes és nem áldásos. 

Ez lesz tárgya szent beszédemnek. 

* 
* * 

Elemezzük: mi a műveltség? Ki mondhatja ma-
gáról, hogy ő igazán müveit? 

Vonjuk párhuzamba a műveltséget a műveletlen-
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seggel, barbársággal. A világosság természetét és becsét 
is jobban ismerjük, ha tudjuk, hogy mily rossz és kel-
lemetlen a sötétség. 

Mi a barbárság ? Megmondja a barbár nemzetek 
történelme. Mi volt ott ? Tudatlanság, ismerethiány az 
elmében, vadság a szivekben, szilajság és féktelenség az 
erkölcsökben, erőszak a jog és igazság helyett, önző 
szeretetlenség a társadalmi viszonyok megalkotásában, 
nyers modor az emberek érintkezéseiben. 

E sötét vonásokkal ellentétes tulajdonok képezik a 
műveltség elemeit. Vegyük sorra azokat. 

* 

A tudomány és művészet mindenkor előkelő helyet 
foglaltak el a műveltség pantheonában. Nem volt mü-
veit nép, mely az emberi elme eme nagybecsű termékeit 
nem birta volna. S az isteni szikra az emberben fényes 
eredményeket mutat fel — kivált korunkban — az exakt 
tudomány és a művészet mezején. 

De bármily magasra emelkedjék is föl a merész 
röptű elme, kénytelen beismerni, hogy ha sokra képes 
is sas tekintete, de mégis sokat nem tud ; nem tud meg-
felelni oly mélyen járó kérdésekre, melyek közelről ér-
deklik az embert, s a mely kérdésektől a társadalmi 
rend és béke van föltételezve. 

S e kérdésekben, melyek iránt az ember szive ér-
deklődik, de esze nem bir megfejteni, segítségére jő az 
embernek a hit, az isteni kinyilatkoztatás, mely a ke-
reszténységben Jézus Krisztus által nyerte betetőzését. 
„Sok rendben és sokféleképen szólván hajdan Isten az 
atyákhoz a próféták által, legutóbb e napokban Fia ál-
tal szólott hozzánk." Boruljon le a büszke ész az isteni 
Gondviselés előtt és adjon hálát azon fönséges tudomá-
nyért, melynek ő Jézus Krisztus által jutot t a birtokába ; 
melyet ő sohasem volt volna képes elővarázsolni az is-
meretlenség homályából ! Jézus Kr., a mennyei Atya ke-
beléből megjelent teljes világosság, fényt árasztott mind-
azon kérdésekre, melylyel szemben az ó-kor bölcsei nem 
tudtak eligazodni. Napfényre hozta a homályból mindazon 
magasztos igazságokat, melyek az embert érdekelhetik. 
Betekintést nyújtot t a gyönge emberi elmének a végtelen-
ségbe és egy-két sugarat láttat magának az Istenségnek 
emberi szem által teljesen soha nem látható, tündöklő 
fényebői. Kiszélesbité a szellemi szemhatárt egészen azon 
birodalomig, hová csak a halál révén jutunk be. Kije-
lölte az utat, melyen az örökkévalóság felé kell halad-
nunk ; megadta azon erkölcsi szabályokat, melyeknek 
szárnyain az Isten kebelébe emelkedünk föl. És mindezt 
határozottan, biztosan. Nincs itt semmi habozás, inga-
dozás, tépelődés; nincs itt semmi „talán," mint Sokrates, 
Plátó és az ó-kor más bölcseinél, kik bizonytalansággal 
állottak meg az örökkévalóság kapujánál. 

Sokat teremtett ugyan az emberi ész a tudomány 
nagy birodalmában. De ismerje be, hogy sokat köszön-
het Jézus tanításának, ki mintegy szellemi távcsövet adott 
kezeibe, hogy a gondolat és igazság egén uj csillagokat 
fedezhessen fel. Valahányszor a bölcselet Isten- és em-
berről igazsággal és méltósággal szól, beszédét mindig a 

kinyilatkoztatás visszfénye sugározza át. A történelem 
mutat ja , hogy az ész a hit szárnyain oly magasságig 
emelkedett, mely eddig ismeretlen volt az emberiség 
előtt ; hogy az ész hódítást hódítás után tett az igazság 
birodalmában a hitnek szövetségével. 

A hálátlanság nem erény. Adjuk meg hát az elis-
merést a ker. vallásnak, hogy szövétnekül szolgált a tu-
domány mezején. De adjuk meg az elismerést azért is, 
mert a művészet is általa nyert föllendülést. 

Midőn Jézus sz. tanításával a legfönségesebb esz-
mék tárházát megnyitá ; midőn földi életében a legma-
gasztosabb erényeket megvalósitá ; midőn az élet viszon-
tagságai közt a reményt, a megváltást , kiengesztelést 
ragyogtatá föl, hogy minden baj t megdicsőítsen: a mű-
vészetet az ihlettség oly magaslatára képesité, minőre 
az a pogány szellem szárnyain soha föl nem emelkedett 
vala. — A ker. templomok magasba nyúló, merész szer-
kezetökkel érthetően beszélik, hogy a ker. lélek a ma-
gasba tör a Végtelenhez. A szem ivről ívre, pillérről pil-
lérre tétováz, a szerkezet egymásba fonódó vonalai által 
mindig tovább vezettetik, s a lélekben a Magasságbeli-
nek, a Megmérhetetlennek gondolata villan meg. — A 
festő művészet remekein is a ker. eszmék fönsége ömlik 
el. I t t a fájdalom nem reménytelen és a szenvedésekben 
való harcz nem kétségbeejtő, mint az ó-kori művészet-
ben, hol a reménytvesztett szenvedő halálvivódásában 
összeomlik egy rideg, kegyetlen sors átka alatt. A ker. 
művészetben a fájdalmat megdicsőíti a határtalan szere-
tet áldozata; a szenvedés komor éje után pirkadni látjuk 
az örök béke hajnalát ée a legmélyebb fájdalomba belé-
vegyülve találjuk a legszentebb türelem fönséges vonásait. 

A ker. vallás szolgálatába vonta a hangok országát 
is, hogy kifejezze általa azt, a mit a márvány, a szín 
nem bírt kifejezni, a legmélyebb érzelmeket, az epedő 
sóvárgást, a lelkesedés kitörő hatalmát, a kegyes Isten 
előtt az esdő sziv fohászát ; szolgálatába vonta a hangok 
világát is, hogy a zene összezúzó, megrázó és fölemelő 
ereje által megsemmisitseen a szívben minden bünt és 
tisztátalanságot és azt tisztassággal, békével és boldog-
sággal töltse meg ; hogy a hatalmasan zugó orgona és 
a lágyan csengő emberi hang összeolvadó harmóniája 
által az éneklő angyali karokra emlékeztesse az emberi 
lelket. 

A költészet is szárnyakat kapott a ker. vallás mély-
séges tartalma által. A legtisztább, legszentebb érzelmek 
epekednek, sóhajtanak, szomorkodnak, hálálkodnak a ker . 
költészet fönséges alkotásaiban ; majd az imádás és bá-
mulat hymnusa zendül meg azokban a Magasságbeli 
tiszteletére. 

Méltán mondja azért egy ékesenszóló, ker. iró : ,A 
szépmüvészetek, mihelyt a ker. vallás a világon meg-
jelent, rögtön anyjukra ismertek benne ; átkölcsönzék 
neki földi kellemeiket, ez viszont beléjök lehelé isteni 
szellemét ; a zene hangjegyeket adott énekeinek, a fes-
tészet megörökité fájdalmas diadalaiban, a szobrászat vele 
ábrándozott a sirok fölött és az építészet magasztos, ti-
tokszerü templomokat emelt számára." *) 

') Szent Pál a zsid. I, r. 1 - 2 . y. ') Chateaubriand PA ker- szelleme" 8. k. 5. 1. 
26* 
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Ha tehát a czivilizáczió büszkén mutat a művészet 
bámulatos alkotásaira, ne feledje ezen gyermeknek édes 
anyját, a ker. vallást. Ne feledje a czivilizáczió, hogy a 
ker. vallás által emlekedett magasra a művészet. S ha 
a művészet hátat fordit a ker. vallásnak, ne csodálja, ha 
Ikarusként fog a magasból alázuhanni, amint ezt ma a 
materializmus felé hajló művészi alkotásokban fájdalom-
mal szemléljük. Ha elvesztettük az eszményit, az anya-
giasság felé kell hajolnunk. 

(Folytatjuk.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
IDr. HPIszter Iixirétol. 

(Folytatás.) 

10. Ezen érvelésünk talán nagyon hosszura is nyúlt. 
Szükségesnek tartottuk azonban, hogy a fönnforgó kér-
désben a t. olvasó értelmét teljes megnyugvásra, vagyis 
bizonyságra juttassuk. Sikerült-e ? — azt hiszem, igen. 
Vagy miféle ellenvetés hozható föl érvelésünknek akár 
kiindulási pontja, akár materialis elemei, akár formális 
elvei, a consequentiájáia nézve? Lehet ugyan véleményünk 
szerint tételünket és a bizonyító érveket nem érteni, de 
ezeknek érvényét kétségbe vonni alig lehet. 

S ily módon egy basisra tettünk szert, a melyen 
tovább fogunk épiteni ; s a mit építünk, az mind ezen a 
basisón fog nyugodui. 

A szépség által okozott élvezet, vagyis az úgyne-
vezett kalleologicus élvezet sem vegetativ, sem érzéki, 
sem értelmi, hanem a tiszta szeretetet kisérö élvezet. Most 
már megkísértjük a subiectumból átmenni az obiectumba, 
vagyis azt kérdezzük: mi az a szépség, a mely ezen is-
mert élvezetet kelti föl? 

Sajátságos volna, ha az eddigiek után mindenki, a 
ki csak kissé jártas a metaphysicában, ezen kérdésre már 
meg nem adta volna a választ. Ha a dolgokat szeretjük, 
mert szépek, és ha a dolgok szépsége szeretetre indító 
sajátság ; másrészt azonban a dolgok jósága az a saját-
ság, mely a szeretetnek tulajdonképeni tárgyát képezi: 
akkor a dolgok szépsége és a dolgok jósága nem lehet 
obiektiv két különböző sajátság ; s igy, obiective azon 
sajátság, mely a kalleologicus élvezetet bennünk fölkelti, 
maga a dolgok benső jósága. Ha tehát meghatározásra 
akarunk szert tenni, az igy fog hangzani : a dolgok szép-
sége azok benső jósága, a mennyiben ezen jóság a meg-
ismerő lélekben élvezetet kelteni alkalmas. 

Van-e azonban a szépség és jóság között valami 
különbség ? — igen is van. A jóságra nézve a characte-
risticus az, hogy igazi szeretetre ébreszt, a szépségre 
nézve pedig nem ez, hanem az a characteristicus, hogv 
miután ez az igazi szeretet a lélekben fölébredt követi 
azt az élvezet. A jóságnak megfelel a szeretet, a szépség-
nek megfelel az élvezet, t. i. az igazi szeretetből fakadó 
élvezet. 

Igaz, hogy ez a meghatározás nem absolut, hanem 
relativ ; de hiszen a jóságnak meghatározása sem abso-
lu t ; s arról egyszerűen le kell mondani az emberi ész-
nek, hogy akár az igazság-, akár a jóság-, akár a szép-
ségnek absolute, vagyis a dolgoknak hozzánk való viszo-

nyától eltekintve, adható legyen a meghatározása. De 
azért ezen meghatározás obiectiv, és nem tisztán subiectiv ; 
mert belőle tudjuk, hogy a szépség nem csak hogy 
élvesetet kelt, hanem hogy ez a szépség a dolgoknak azon 
sajátsága, mely egy a jósággal, s azért kelt bennünk 
élvezetet, mert a dolgok általa a megismerő lélekkel a 
megegyezés, a hasonlóság viszonyába lépnek, a miből, — 
mint tudjuk, — a szeretetnek, és az élvezetnek psycho-
logice szükségképen kell fakadnia. 

Ha most az élvezet ugyanazon lelki tehetségben 
székel, a melyből a szeretet kiindul, ugy a szépség a 
jósággal azon viszonyban van, hogy az ezt befejezetté 
teszi : a szépség azon jóság, melyet szeretünk és ennél-
fogva élvezünk. S igy fogta ezt föl Aristoteles, s 
utána igen sokan a mult század végéig. — De ám ha 
tetszik, ez az élvezet legyen az úgynevezett, „érzelmi 
tehetségben" ; s akkor az obiective azonos jóság és szép-
ség közt, relative, ránk nézve, tekintettel a „vágyási" és 
az „érzelmi tehetség" különbözőségére, kétségkívül na-
gyobb lesz a különbség is. 

A „szépség" és az „igazság" egymásközti viszonya 
bővebb fejtegetésre alig szorul. Az előbbi sajátság csak 
annyiban lép viszonyba a megismerő tehetséghez, a meny-
nyiben mint „conditio sine qua non" szükséges, hogy a 
dolgok szépségét előbb megismerjük, hogy élvezhessük, 
az igazság pedig nem más, mint a dolgok megismer-
hetősége ;' vagyis az igazságnak fogalmát az értelemmel 
való viszonyba lépés teljesen kimeríti. De azután a dol-
gok igazsága, mint aféle tökély, és az emberi lélek 
eszességének hü visszatükrözője, képes szeretetre is éb-
reszteni, és ismét élvezetet is nyúj t ; de ez az élvezet 
már nem lesz az értelem szabad, könnyed működését ki-
sérő értelmi élvezet, hanem azon élvezet, mely a meg-
ismert igazságot mint szeretett jóságot kiséri. Lehet, hogy 
azon és ezen élvezet a lélekben össze fog keveredni ; de 
azért nem lesz azonos természetű és ugyazon értékű, mert 
az a nem igazi, ez pedig az igazi szeretetből fakadó 
élvezet. 

11. Az adott meghatározásból néhány következte-
tést vonunk le, mely első sorban magának a meghatáro-
zásnak teljesebb megértésére fog vezetni. 

Az első, a mit következtetünk, az, hogy a „szép" 
transcendentalis fogalom, olyan t. i., mely semmiféle nemi 
fogalom terjedelmében nem foglaltatik, hanem valameny-
nyi fölött áll. Ha ugyanis minden dolog (metaphysice) 
jó, a jóság és a szépség pedig obiective azonosok, ugy 
minden dolognak szépnek is, kell lennie; a hol „lény" 
van, ott van valamint „jó ;" ugy „szép" is. Ezt az Aka-
démia, a Peripatetica, a Stoa, a Neoplatonismus teljes 
egyetértésben tanította, tanítja, más philos, rendszernek 
különös említését elhagyva, Schelling is. 

De ebből azután következik az is, hogy minden 
dolog csak annyiban szép, a mennyiben jó ; s a mennyi-
ben nem jó, annyiban nem is szép. Már pedig minden 
dolog, a mennyiben czéljának elérésére szükséges ezen 
vagy azon sajátsággal, tökélylvel nem bir, annyiban nem 
jó, és igy nem is szép. A miből látható, hogy ezen állí-
tással : „minden dolog szép," nagyon összefér egy másik 
állítás : „vannak nem szép dolgok." Egy ember pl. a 
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mennyiben arányos testalkatú, vidor arczszine, megnyerő 
modora stb. van, annyiban jó és szép ember ; egy másik 
ember mennyiben czéljának elérésére szükséges ezen vagy 
azon psyckikai vagy erkölcsi tulajdonsággal nem bir, 
annyiban nem nyeri meg sem szeretetünket, sem tetszé-
sünket, tehát nem jó, és nem szép. 

Ebből továbbá ismét következik, hogy ugyanazon 
dolog lehet szép és nem szép ; szép a mennyiben jó, nem 
szép, a mennyiben bizonyos benne méltán feltételezett s 
keresett tulajdonság hiányzik. Ugyanazon ember lehet 
pl. physikailag szép, erkölcsileg nem szép, mert meg van 
benne a physikai, de hiányzik az erkölcsi jóság. 

A nem szép tehát mindig valamely tökélynek, a 
lényben szükséges, s mindenki által keresett tulajdonság-
nak hiánya. És ha most ezen hiányt rosszaságnak, a nem 
szépet rútnak nevezzük, készen áll a „rut" meghatáro-
zása : a dolgoknak rosszasága, a mennyiben ezen megis-
mert rosszaság folytán alkalmasak nem tetszést, utálatot, 
undortx) kelteni föl bennünk. 

Ha a nyelv-szokást tekintjük, azt tapasztaljuk, hogy 
az emberek a mindennapi életben a leginkább szembe 
ötlő, a ügyeimet leginkább lekötő sajátság után szokták 
a dolgokat megjelelni. Epen ez történik a „szép" és 
„rut" használatával is. 

Ha valamely dolgon egyik-másik tökély, jóság na-
gyon előtérbe lép, akkor azt egyszerűen „szép"-nek 
mondják, s a talán benne levő, de észre nem vett hiányt 
nem jelölik. Megfordítva, ha valamely keresett tökély 
hiánya nagyon szemet szúr, azt egyszerűen „rut t f-nak 
mondják, s a benne levő szépséget egészen mellőzik. 
Végre, ha sem a hiány, sem a meglevő tökély élénken 
nem köti le a figyelmet, azt „közömbös"-nek mondják. 
„Denominatio fit a potioriA philosophiai nyelvszokás 
és a mindennapi nyelvszokás között tehát különbség 
van, — bár ellentét nincsen ; de ezt a különbséget sok-
szor szem előtt kell tartani, mert különben, a látszat 
szerint, az emberek közmeggyőződése a jelenlegi kéidés-
ben a philosophiai igazsággal ellenkeznék. 

(Folytat juk.) 

A sz. rózsafüzér havára. 
DECRETUM URBIS ET ORBIS. 

Inter densas errorum et scelerum tenebras tamquam 
spes certa oriturae salutis iam fulget excitata ac revivi-
scens in christianis gentibus per sacri Rosarii frequentiam 
erga magnam Dei Parentem pietas et fiducia, quae omni 
aevo Ecclesiae ac societati praesidium fuit potentissimum 
ad terrenorum infernorumque hostium vires conterendas. 
Verbum Sanctissimi Domini Nostri LEOnis Papae XIII 
per Eius Apostolicas Litteras, praesertim Supremi Apo-
stolatus officio 1 septembris MDCCCLXXXIII, ad cun-
ctas mundi regiones prolatum, divini seminis instar 
cadens in terram bonam, ubique fecit fructum cen-
tuplum, quamvis alibi, prae nimia cordium duritie, cadens 
super petrosa et in spinis, hactenus conculcatum fuerit 
et suffocatuiu. Ubique terrarum fideles suis coadunati 

') E szavakat azon értelemben veszszük, a mely értelem-
ben az „ élvezet "-nek éppen ellenkezőjét fejezik ki. 

pastoribus Rosarii festa mensemque in laetitia et fervore 
celebrantes, a solis ortu ad occasum, pro errantium 
salute, pro Ecclesiae et societatis prementibus calamita-
tibus, Mariam invocarunt, quae „sicut lumen indeficiens 
radios evibrans misericordiae suae, omnibus indifferenter 
sese exorabilem, omnibus clementissimam praebere con-
svevit, omnium necessitates amplissimo quodam miseratur 
affectu. (S. Thomas Episcopus Valentin.). Neque spes 
confundit obtinendi victoriam ex eo maxime, quod per 
admirabilem Marialis Rosarii orandi ritum splendidissi-
mus Deo exhibetur religionis cultus et plena fidei chri-
stianae confessio. Rosarium enim cum omnia Christi Vir-
ginisque Matris mysteria suo circuitu involvat, fidem 
totam complectitur. Iamvero haec est victoria, quae vincit 
mundum, fides nostra (I. Io., v.). 

Beatissimus Pater, de his vehementer laetatus, eo 
enixius omnes Ecclesiae Pastores et universos Christifide-
les hortatur ferventiori pietate et fiducia perseverare in 
inceptis, ab augustissima Regina pacis postulantes, ut 
qua gratia apud Deum pollet, praesentium malorum hor-
rendam tempestatem, everso satanae imperio, depellat, 
iriumphatisque religionis hostibus, exagitatam Petri my-
sticam navem optatae tranquillitati restituât. Ad haec, 
quaecumque superioribus annis, ac postremo per de-
cretum Sacrorum Rituum Congregationis 26. Augusti 
MDCCCLXXXVI de mense Octobri caelesti Reginae a 
Rosario dicando, decrevit, induisit et iussit, iterum de-
cernit, praecipit et concedit. 

Cum vero festus dies solemnitatis Sacratissimi Ro-
sarii singulari iam populorum honore et cultu agatur, 
qui cultus refertur ad mysteria cuncta vitae passionis et 
gloriae Iesu Christi Redemptoris nostri, eiusque inteme-
ratae Matris ; ad hanc succrescentem pietatem magis 
fovendam et ad publicae venerationis incrementuin, quod 
iam pluribus particularibus Ecclesiis concessit, solemni-
tatem praedictam et officium Deiparae a Rosario primae 
octobris dominicae adsignatum, ecclesiastico ritu duplici 
secundae classis in universa Ecclesiae in posterum ce-
lebrari mandavit, ita ut non possit transferri ad alium 
diem, nisi occurente officio potioris ritus : servatis rub-
ricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

De liisce autem praesens praefatae Sacrorum Ri-
tuum Congregationis decretuni expediri iusssit. Die 11 
septembris anni MDCCCLXXXVII, Sanctissimo Mariae 
Nomini sacra. 

D. cardinalis BARTOLINIUS 
S. R. C. Praefectus. 

L. f S. L A U R E N T I U S SALVATI 
S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
-Budapest , szept. 30. Az ötéves országgyűlés küszö-

bén. — Együt t voltak tegnap felséges urunk és királyunk, 
az ország kormánya, a nemzet született, kinevezett és 
választott képviselői. Hazánk biboros főpapja, Magyaror-
szág herczeg-primása, Simor János ő emja, az Ur oltára 
előtt segitségül hivta a Szentlélek Úristent ; a trón ma-
gaslatáról elhangzott az Isten felkent szolgájának, népek 
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és országok urának szava, melylyel az országgyűlést 
megnyitotta. Két ünnepélyes mozzanat: az egyház imája, 
mely felszállott a mennyekbe, hogy onnét áldást kér-
jen; a király szava, mely a legfőbb földi hatalom magas-
latáról lehangzott népéhez, elhatott az egész országba . . . 

Ha az elrejtett jövő mindig bizonyos aggodalommal 
tölti el a kebleket; ha minden fontosabb dolog előtt a 
hivő az Éghez emeli fel szemét és szivét : akkor talán 
éppen most, mikor egy öt évre terjedő országgyűlés 
küszöbén állunk, oly nagyon helyén van, hogy az elrej-
tett jövőre, mely talán nem minden aggodalom nélkül 
felénk tekint, a hivő lélek egész bensőségével a mennyei 
áldást, a megvilágosító és erősítő Szentlélek malasztját 
kikérjük. 

Kinek tekintete hatja át a jövőt? Ki képes meg-
mondani határozattan és kétségtelenül, mit hoz az ötéves 
országgyűlés ? Nem is kisértjük meg e kérdésekre egyene-
sen válaszolni ; magunknak nem többet, de jóval keve-
sebbet kell tulajdonitanunk, ha arról van szó : mit hoz 
a jövő ? . . . 

De lehetetlen aggodalmakat nem érezni, lehetetlen 
azokat ki nem fejezni. Nem azokat értjük, melyeket 
mindenkivel egyaránt osztunk, melyek reátjk mint állam-
polgárokra nehezednek, de azokat gondoljuk, melyek min-
ket közelebbről, mélyebben érintenek, melyek nem muló, 
hanem örök érdekekre vonatkoznak, melyek a mindenek 
felett helyezendő javakat érintik : a hitet, az erkölcsöt, 
azt, mi nélkül igazi földi boldogság nem gondolható, 
örök üdvösség pedig el nem érhető. 

Azt tudjuk, hogy e javak egyenesen és közvetlenül 
hazánkban veszélyeztetve nincsenek. Formalis kultur-
kampfot sem uralkodónk eminens katholikus érzülete, 
sem bizonyos más körülmények meg nem engednek. Mi 
teljesen osztozunk sokak nézetében, hogy - bármennyire is 
meg legyen bizonyos részről az erre törekvő nisus — 
hazánkban legalább pro hic et nunc a kulturkampf kép-
telenség. Nem mondjuk, hogy soha sem lehetséges, sőt 
bizonyos állapotok és viszonyok megváltozása esetére 
nem is igen messzelevőnek tart juk. De egyelőre nyilt 
harcztól, nyilt támadástól nincs okunk tartani. Bár csak 
ezzel azt mondhatnók, hogy igazi, tartós békére számit-
hatnánk! . . . Békét lehet elérni és fentartani concessiók 
árán, de ez a végtelenségig nem megy, nem mehet ; 
azért a concessiókra fektetett béke ritkán tartós, ilyent 
csak a jogtisztulet nyújthat. Es fájdalom, ez iránt kevés 
érzék van a mai kor embereiben, különösen az egyházzal 
szemben. Kiindulva abból a téves és veszedelmes nézet-
ből, hogy az állam minden jogok forrása, hogy tehát 
az állam mindenkivel és mindennel szemben mindenható, 
arra a téves következtetésre jutnak, hogy az állam ke-
gyéből birja az egyház állását, tehát az állam felfogása, 
vagy szüksége szerint ebben megszorítható vagy módo-
sítható. Az ő szemükben a béke csak kegyességük müve, 
a kegyelem megvonása a helyzet átalakulása. Történeti 
jogokat, más — magasztosabb — forrásból származott 
jogokat nem ismernek. Az utilitarismus és Opportunismus 
egyedüli programmjuk. Tűrni, mit egyelőre megváltoztatni 
nem lehet, egyedüli engedékenységük; előkészíteni eme 
most még lehetetlen változást, egyedüli törekvésük, 

Ily nézetek mellett, melyek — vajmi kevés ember 
kivételével — majdnem általánosan uralkodnak, vájjon 
képzelhető-e tartós béke, vájjon az aggodalmak nem ter-
mészetesek-e? Egyelőre különösen két irányban észlelünk 
fekete pontokat. Az egyház birtokviszonyaira nézve és 
a házasságjog tekintetében. Különösen az utóbbira nézve 
vannak erős aggodalmaink. A szabadkőművesség sürge-
tése, a házasságjog terén tagadhatatlanul uralkodó ku-
száitság, no még az el nem felejtett kudarcz a zsidó házas-
sággal — egyéb körülmények mellett — soha sem fog-
nak megszűnni befolyásukat érvényesíteni, hogy a kath. 
házasságjog egyedüli rovására oly változások ne történ-
jenek, melyek — bármely módon és alakban is — bi-
zonyosan közreműködnek a keresztény erkölcsök hanyat-
lásának hivatalos előmozditásában. Minden dementi daczára 
erősen hangoztatjuk abbeli aggodalmunkat, hogy az 
ötéves országgyűlés — egyéb esetleges meglepetések 
mellett — a házasságjog olyatén módosításával fog meg-
ajándékozni, mely diametralis ellentétbe hozza a világi 
törvényhozást az egyház ezredéves inspiratióival, isteni 
jogaival és kötelességeivel. 

Más dolgokról nem akarunk egyelőre beszélni. De 
hogy a jelzett irányban jó lesz készülni jó előre a harczra, 
annyit újból mondunk. 

Vajha a Szentlélek Úristen megvilágosítaná mind-
azokat, kik nem látnak, és megerősítené azokat, kik a 
harczra első sorban kötelesek és képesek ! ? 

Esztergom. Szózat, — melyet főmagasságu és fő-
tisztelendő Simor JánOS bibornok, Magyarország herczeg-
primása ós esztergomi érsek ur által Esztergom-Sz.-
Györgymező városában emelt és alapított kisdedóvoda 
és leányiskolának megáldása és megnyitása alkalmával 
1887. szept. 11-én mondott Majer István, cz. püspök, 
érseki helynök és egyházmegyei főtanfelügyelő : 

Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. 
Amen. 

Szent-Györgymező városa legszebb napjainak egyi-
két üli ma, midőn területén főpásztorunk ő eminentiája 
kegye és nagylelkűségéből egy ujonépült óvoda és leány-
iskola s evvel a boldogságnak uj forrása emelkedvén, azt 
ma Isten szent nevében és kegyes főpásztorunk nevében 
megszentelendem és megnyitandom. 

Az isteni gondviselés e tisztes városnak ugyan 
szép határt, gyönyörű környéket, igen kedvező vidéket 
rendelt anyagi jólétének megalapítására ; ám ne feledjük, 
hogy Ázsiának egyik szép országa, az egykor tejjel-méz-
zel folyó Kanaán vagyis Palaestina is terméketlen siva-
taggá lett, s miért? mert lakói a legszükségesebbről 
megfeledkeztek, az igaz útról letértek, vagyis elfajultak. 
Az Isten adományai csak ugy válnak boldogságunkra, 
ha azokkal okkal-móddal élni tudunk, mire az embere-
ket a jó nevelés s ennek alapja a bölcseségnek kezdete 
az Úristen félelme, a vallásosság képesiti. 

Ugy van K. H. ! a jó nevelés az, melytől függ 
földi jólétünk és örök üdvösségünk. Nincs az az ember, 
legyen bármily rangbéli, legyen bármily szép testi- és 
elmebeli tulajdonságokkal megáldva, legyen bármily va-
gyonos, ha tudatlan, neveletlen, lehetetlen, hogy boldo-
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guljon, hogy jóléte állandó legyen ; mint kétszer kettő 
négy, oly szent igaz, hogy az embert a nevelés teszi 
emberré, azaz okos és boldog emberré, a nevelés teszi 
értelmessé, erkölcsössé, okossá, illedelmes magaviseletüvé, 
törvénytisztelővé, szorgalmassá, szilárd jellemüvé, szóval 
oly müveit emberré, miszerint Istentől rendelt életpályá-
ján nemcsak helyt álljon, hanem magát és családját bol-
dogíthatja, s mint jó keresztény és jó honpolgár vagy 
honleány községének, hazájának is becsületére és telhe-
tőleg javára váljék. Ezt a tapasztalás és józanész szavá-
val már a legnagyobb bölcsek és legjobb emberek be-
győzték ; de mindenekfölött és csalhatatlanul maga a 
mindentudó Isten és szent fia Jézus Krisztus urunk is 
kinyilatkoztatta. 

Többi közt már az ó-testamentomi szentírás ezeket 
mondja : „Oktasd gyermekedet s megvigasztal tégedet" 
(Példabeszédek könyve XXII. 13.) mintha mondaná : szü-
lők jól jegyezzétek meg, ha szükséges ismeretekkel ellát-
játok gyermekeiteket, ugy azok öreg napjaitokra mint 
értelmes emberek, kik eszök után bírnak megélni, táma-
szaitok lesznek, hálából megvigasztalnak benneteket; 
ellenben ha akár gondatlanságból, elfogultság vagy ok-
talanságból tüskökként faragatlanul, tanulatlanul, szilajul 
hagyjátok őket felnőni, öregségtekre hála helyett hálát-
lanságot, vigasztalás helyett gorombaságot, keserűségeket 
fogtok aratni. 

Ismét más helyen azt mondja a szentírás : „Az ifjú 
az ő ut ja szerint, ha megvénhedik sem távozik el attól." 
(Péld. XXII. 6.) E s : „Aki a vesszőt kiméli, gyűlöli a 
fiát, aki pedig szereti, azt szüntelen oktatja." (Péld. 
XIII. 24.) Evvel az Úristen utmutatást ad a szülőknek, 
hogy majom-szeretetből ne kényeztessék gyermekeiket, 
hogy legnagyobb kincsök, gyermekeik neveltetése iránt 
ne legyenek gondatlanok, elnézők, könnyelműek, sőt in-
kább gyermekeik fölött nagy érdeklődéssel ébren őrköd-
jenek, azokat rossz társaságtól, bűnre vezető alkalmatos-
ságoktól óvják, legyenek őrangyalaik és szeretetteljes de 
szigorú rendtartással őket idején minden szépre és jóra, 
illedelemre, rendre, szorgalomra, becsületre, erkölcsös 
életre szoktassák, addig hajtsák a vesszőt mig hajlik ; 
mert a gyermekek ártatlan szive miként minden szép és 
jó iránt fogékony : éppen oly könnyen rosszra is csábit-
ható, s ha mint gyermek engedetlen, hanyag, tudatlan, 
hazug, gyalulatlan, gonosz, olyan lesz nagy korában is, 
ugy boldog soha sem lehet, s tán átkozni fogja azokat, 
kik őt fiatal korában jóra vezetni elmulasztották. 

No de K. H. ! lássunk most uj j mutatásokat az uj-
testamentomból is. Ugy hiszem legczélszerübb lesz a 
Mindenható egyszülött fiának Jézus Krisztusnak, ki maga 
ut, igazság s az élet, Krisztus urunknak szent példáját 
felmutatni ; hisz ez valódi és legtisztább tükör, melyben 
kiki szemmel láthatja a jó nevelésnek szükségét és üdvös 
voltát, egyszersmind módját és a neveléstudománynak 
mint egy velejét. Mit olvasunk többi közt Jézus Krisz-
tusról az Evangéliumban? azt, hogy mikor 12 éves i f jú 
volt, szülőivel a jeruzsálemi templomba ment Istennek 
szolgálni, s hazatérvén engedelmes vala szülőinek s ne-
vekedett korban, bölcseségben és kedvességben Istennél 
és embereknél. (Lukács II. 42—52.) íme drága keresz-

tény szülők, itt az isteni példa arra nézve, hogyan kell 
nevelni gyermekeiteket. Első az, hogy a gyermekek ta-
nulják meg Istennek megadni, ami Istené, azaz, hogy 
Istenfélők, ájtatosak, vallásos és erkölcsösök legyenek, 
mert istentelen gyermekből sohasem lehet boldog ember ; 
azután, hogy a gyermek engedelmességhez szoktattassék 
mint Jézus ; mindnyájan alá vagyunk rendelve az isteni 
és hazai törvényeknek, s legboldogabb az, ki a törvényt 
tiszteli és megtart ja , mert az békességben élhet, mi leg-
nagyobb áldás! ellenkezőleg legszerencsétlenebb ember, 
ki a törvényt nem tiszteli és megszegi, mert azt a lelki-
ismerete is folyvást furdalja, de meg folyton megtor-
lástól, bünvádtól, mindenféle üldözés- és háborgatásoktól 
tarhat, miután a megsértett igazság Isten örök törvénye 
szerint elégtételt követel, a törvénytelenségeken nincsen 
Isten áldása. Azért a gyermekeket idején korán s min-
den áron rendhez, engedelmességhez kell szoktatni ; j a j 
a szófogadatlan, engedetlen gyermeknek, mert arra rossz 
sors vár. — E mellett a gyermekeket mint Jézust böl-
cseségben is kell nevelni, azaz tanítani, képezni, mivelni 
kell őket ; s mivel a szülők mindenre nem képesek mag-
zataikat tanitani, kell hogy iskolába küldjék, mely arra 
van rendelve, hogy benne a szakértő tanitók a szülők 
helyett a gyermekeket a szükségesekre tanítsák. — Tud-
játok azt K. H., hogy Jézus Krisztusnak nevelő atyja 
sz. József munkás ember, ács volt, ki engedelmes fiacs-
káját már kora fiatalságában bizony nyal munkához is 
szoktatta, látszott is, hogy életfogytiglan fáradhatlan 
volt ; tudván ezt, ti is idején szorgalmas munkássághoz 
szoktassátok gyermekeiteket, mert az iparkodót megse-
gíti az Isten, holott a röstség, tunyaság minden rosszra 
rávezeti az embert. Ezt szüntelenül szem előtt tartsátok, 
valamint arról se feledkezzetek meg, hogy Jézus neveke-
dett kedvességben Istennél és embereknél. Mi következik 
ebből ? az, hogy gyermekeiteket első sorban ti is szint-
úgy tanítsátok és szoktassátok, hogy ugy viseljék magu-
kat, miszerint semmi kifogás se legyen ellenük, legyenek 
becsülettudók, illedelmesek, szerények, szolgálatkészek, 
jószivíiek, szelídek, példás erkölcsüek ; mert a pajkos, 
durva, szívtelen, nyers, betyáros, miveletlen, garázda 
senki előtt sem kedves ; nem kedves az Istennél, de az 
embereknél sem ; világosan kijelentette az Isten, hogy 
„Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet" (Máté 
Y. 4.) ; de a felfuvakodott, önfejű, makacs, nyegle, bár-
dolatlan kinél sem kedves, sőt a durvát mindenki utálja, 
mert hisz irva is van, hogy „ki magát fölmagasztalja 
— fölfuvalkodik, — megaláztatik." (Máté XXIII . 12.) 

A gyermeknevelésről még sok szent igazságot 
lehetne felhozni, ám elég legyen okulásul s mintegy 
óvásul a sz. Evangéliumnak még egy pontjára bennete-
ket figyelmeztetni. Krisztus urunk az ártatlan kisdedeket 
nagyon szerette ; ismerjük azon épületes szép tettét, hogy 
a hozzája jött kisdedeket megáldotta, sőt tanítványainak 
meghagyta : „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert 
ilyeneké a mennyek országa" (Máté XIX. 14—15.) Egy 
alkalommal kisdedeket állított tanítványai elé, mondván 
nekik: ki gondja alá fogad egy kisdedet az én nevem-' 
ben, ugy veszem, mintha engemet fogadna be ; aki pedig 
egy bennem hivő kisdedet megbotránkoztat — azaz ki 
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eg y kisdedet szóval, vagy rosz példával gonoszra, rosz 
útra vezet, — méltó, hogy malomkő köttessék nyakára 
és a tenger mélyébe sülyesztessék, mert j a j annak, ki 
botrányt okoz. (Máté XVIII . 2—7.) Az élő Isten fiának 
Jézus Krisztusnak ezen világos és szigorú kijelentését 
mindazok vegyék szivükre, kik a gyermekeket, fiatalokat 
tévútra vezetni, roszra csábitani elég könnyelműek. Már 
a pogány bölcs Quintilian arra int, hogy a gyermekek 
iránt mindég kell, hogy nagy tisztelettel viseltessünk. 

(Vége köv.) 

Szeged, 1887. szept. 18. Ma Szeged városa ismét 
szép ünnepélynek volt szemtanuja. Oltványi Pál prépost, 
a szegedi apácza-iskolák igazgatója, a csanádi püspök ur 
ő nagyméltóságának fölhatalmazása folytán nagy egyházi 
ünnepélyességei beszentelte az apáczaintézet u j helyiségét 
és az u j kápolnát is. A 22 méter hosszú és 10 méter 
széles épület 31/2 hó alatt épült föl közel 4 ezer f r t 
költségen, melynek nagyobb részét a főpásztor, a többit 
a prépost adta e czélra. Szép beszédet tartott a felszen-
telő az ünnepély alkalmával,*) melyen több mint ezer 
ember volt jelen, és ugy a városi, mint a tanügyi ható-
ság férfiai is megjelentek. Fölszentelte egyúttal a pré-
post az intézet homlokzatára fölállított sz. József szobrát 
is, és a beszentelt gyönyörű kápolnában pontifikális mi-
sét tartot t . Május 31-én fogtak a régi nedves nagy 
épület lerombolásához, mely a mult század elején még 
Csongrád vármegyének székhelye volt, hol a török ura-
lom után első gyűlését is tartotta 1723. évben, és csak 
oly vasakarat s akadályt nem ismerő erély volt azt ké-
pes eszközölni, minő Oltványi prépostnak erélye, hogy 
az iskolai év elejére az uj épület tökéletes száraz álla 
pótban adatott át rendeltetésének. 

Ezen örömnap emlékére szép vendégkoszorut gyűj-
tött házához a felszentelő a városi s tanügyi hatóság 
egyénei közül, és itt örömének nyilvánítása mellett forró 
háláját nyilvánitá a megye kegyelmes föpásztora Bonnaz 
Sándor a szegedi apáczaintézet védnöke iránt, kinek 
áldozatkészsége lehetővé tette a szükséges u j építkezést, 
kinek éppen egy hó előtt ünnepelte Csanádmegye az 50 
év előtt tartott első sz. mise áldozatának valóban ara-
nyos értékű emléknapját, mint a ki 27 év alatt négyszáz 
ezer cs. k. aranynál nagyobb, két millió forintnyi össze-
get túlhaladó áldozatot nyújtott Csanádmegye községei-
nek templom, iskola, árvák menházainak építésére. A 
vendégkoszoru lelkesült örömmel osztozott a szónok jó 
kivánataiban a főpásztor iránt, de Lévay Eerencz kir. tan-
felügyelő a házigazdának is mondott olyasmit, mit az 
egész vendégkoszoru tapsolva fogadott, hogy nincs kerü-
letében senki, ki a tanügyért ugy tudna lelkesülni s 
annyit áldozni, mint a házigazda ; dicsérte az apáczáknak 
a tanügy terén erdménydus fáradozásait is. 

Megható szép jelenet volt, midőn ebéd alatt az 

') Bárcsak megörvendeztetné vele nyomtatásban a szónok a 
közönséget. 

apáczák két növendéke megjelent, és azok nevében a 
mai örömünnep emlékére egy szép virágkoszorut nyújtott 
át Oltványai prépost igazgatónak azon észrevétel mellett, 
hogy ők az ünnepély után elérzékenyülve szóval nem 
voltak képesek hálájukat nyilvánítani, tehát most ezen 
saját aláírásukkal jegyzett koszorúval kívánják azt pó-
tolni. Kedvesen fogadta az igazgató a kedves ajándékot 
és elérzékenyülve Isten áldását kívánta a nővéreknek. 

Az apácza tanintézetbe szept. l - ig 400-nál több 
tanuló íratta be magát, sőt többet el kellett utasítani a 
helyszűke miatt. 

Adjon Isten minden városnak Oltványiakat, kik 
igy lelkesülnek a kath. népnevelés ügye iránt s mintegy 
magukról megfeledkezne ennyit áldoznak e czélra ! 

s. d. 

VEGYESEK. 
i*^ Szentséges atyánk XIII. Leo pápa levelet in-

tézett a Rodezben tartott katholikus munkásügyi con-
gressus alkalmából Bourret rodezi püspökhöz, melynek 
világraszóló, kimagasló pontja az, hol a lumen in coelo 
pápája kijelenti, hogy jelenleg „egyetlen kérdést sem 
kell nagyobb szorgalommal és gondosabban tanulmányozni, 
mint éppen a socialis kérdést." 

— Kegyelmes főpásztoraink, bibornok hg-primás 
és a kalocsai érsek ur ő emjáik, a győri, szepesi, nagy-
váradi, váczi, munkácsi, pécsi, szombathelyi, szamosujvári, 
lugosi, kassai püspök urak, az országgyűlés megnyitására 
a fővárosba feljöttek. Szerdán este ő emja a bibornok 
hg-primás budavári palotájában rövid értekezlet volt, 
melynek egyik főtárgya a pápai jubileum alkalmából 
Rómába teendő országos zarándoklat vala. Kegyelmes 
főpásztoraink Deák F. szobra leleplezésénél is megjelentek. 

— 0 szentsége bécsi nuntiusa, Galimberti érsek ő 
excja, mgr Tarnassi Ferencz titkára kíséretében, Deák 
Ferencz szobrának leleplezése alkalmából szintén főváro-
sunkba érkezett. 0 excja ma, szombaton reggel, székhe-
lyére visszautazott. E lapok szerkesztője sietett a pápa 
képviselője előtt a m. t. olvasóközönség mély tiszteletét 
is tolmácsolni. 

— Tarnassi nuntiaturai titkár kitüntetést vitt f. hó 
29-én az itteni közp. papnevelő intézetbe. Pápai t. ka-
marási czimet hozott magával dr Való Simon tanúim, 
felügyelőnek. Derék munkatársunknak itt is gratulálunk. 

— Lapunk zártakor vesszük a „Moniteur de Rome" 
legújabb számát, mely pápa ő szentségétől egy levelet 
közöl az olasz püspökök karához a szent rózsafüzér á j -
tatosságáról, a végett, hogy kiválóan buzgó imákra buz-
dítsák a népet a jelen október havában. 

— A Vatikán körül, mint az „Osservatore Romano" 
constatálja, spionkodnak. Ez volna az a szabadság, me-
lyet a pápának ígérnek ? ! 

— A párisi Montmartreon épülő nemzeti fogadalmi 
templomra f. évi aug. hóban begyült 92,590 frank, a 
gyűjtés kezdete óta befolyt 18 millió 622,470 frank, ki-
adatott 18.077,837 frank. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 5, 28. II, Félév. 1887. 
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püspök élete és müvei. — Vegyesek. 

Vallás nélkül nincs igazi műveltség. 
(Folytatás). 

A tudomány és művészet mindenesetre fon-
tos elemét képezik a műveltségnek; de a tudo-
mány és művészet magában véve még nem tel-
jes műveltség, mert az embernek nem csak esze 
van, mely az ismeretek tárháza, mely gondol-
kodik, hanem az embernek szive is van, mely 
érezni tud. Tanultság és műveltség nem azonos 
dolgok. Képzett, tanult fő, nemes sziv hiányában 
csak fél műveltség, épen ugy, mint a nemes 
sziv képzettség nélkül nem teljes műveltség. A 
legtudósabb emberek nem mindig a legnemesebb 
szivüek; valamint az egyszerű darócz ruha is 
sokszor nemes szivet takarhat. 

Es a társadalmi életben sokkal fontosabb 
tényező az embernek szive, mint esze. Sokkal 
több zavart csinál ott a sziv, mint az ész. Az 
ész csak akkor csinál bajt az emberek közt, ha 
gonosz a sziv. 

Sarkalatos eleme a műveltségnek: a nemes 
sziv ; és ebben első helyet foglal el : az erköl-
csök tisztasága. 

Ki mondja műveltségnek az erkölcstelensé-
get I Mi egyéb az erkölcstelenség, mint az álla-
tiságnak alacsony fokára való sülyedés, ahol az 
érzékiség üli diadalát a szellem ereje fölött? Az 
erkölcstelen nem tesz egyebet, mint hódol az 
állati szenvedélyeknek, melyek gyönyört, élve-
zetet áhitoznak. S mi a műveltség? Az állatiság 
alacsony szférájából való fölemelkedés az embe-
rinek magasztos fénykörébe, ahol nem az érzé-
kiség uralkodik, mint az állatnál, hanem a szel-
lem, a lélek. 

A czivilizáczióban életerőnek kell lenni, mely 
nagygyá, erőssé, hatalmassá és boldoggá tegye 
az egyént ugy, mint a nemzeteket, mert külön-
ben miért rajongnának érte a nemzetek ? — 
Az erkölcstelenségben azonban nincs életet adó 
erő, hanem van enerváló erő. A halál mag-
vát rejti az magában ugy a nemzetek, mint 
egyesekre nézve. Korai hervadás és összeroska-
dás osztályrésze azoknak, akiket magával sodort 
az erkölcstelenség áramlata. Hát nem szemünk 
előtt züllenek-e el jó nevű családok sarjadékai, 
kik egyik vagy másik szenvedélyükkel tultették 
magukat az erkölcs törvényén? Hát nem látjuk-e, 
mint kerülnek ravatalra ifjak, akikben a szép 
reményekre jogositó élet fáklyáját könyörtelenül 
kioltotta a korán megizlelt erkölcstelenség és 
mint jutnak zilált anyagi viszonyok közé egykor 
tekintélyes családok, melyekben lábra kapott a 
fényűzés és ami ennek sarkában szokott járni, a 
ledér könnyelműség? Az erkölcstelenség mérges 
lehellete elhervaszt egyeseket és népeket, miként 
a csipős őszi szél fonnyadást hoz a mezők virá-
gaira. Élettani és történeti igazság, hogy az er-
kölcstelenségbe merült nemzet veszni indul, me-
lyet föl nem tartóztat gyors hanyatlásában a 
műveltségnek semmi csillogó káprázata. Nem 
hiányzott a régieknél a tudomány, gyakoroltatott 
a művészet, volt kifejlett államélet, gazdagság, 
jólét; de nem voltak tiszta erények. És ezért 
bukott, buknia kellett Hellásznak ugy mint 
Rómának. 

Vájjon képes-e a tudomány az erkölcsök 
elvadulásának útját állani; képes-e a szenvedé-
lyeket fékezni? A hideg okoskodás helyett szól-
jon a magyar közoktatásügy közel múltjának 
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története. Soha, mióta Magyarország fennáll, is-
meretekkel oly bőviben nem látták el az ifjú-
ságot, mint napjainkban és a közel mult időben. 
S mégis mi lett az eredmény? Bámulattal s el-
borzadással vették észre, hogy az ifjúság a sok 
ismeretszerzés mellett elvadult ; ifjak, gyerkőczök 
vakmerő bátorsággal szálltak szembe tanáraikkal 
és hősieskedtek a szilaj erkölcsök mezején. A 
tudomány maga nem javitja az embert; a tudó 
mány a maga ész-moráljával rem képes föltar-
tóztatni az erkölcsök elvadulását. Hisz akkor 
minél tudósabb volna valaki, egyszersmind annál 
erkölesösebb is ; és a tudatlanság karöltve járna 
az erkölcstelenséggel. De hát az élet mást bi-
zonyít. Akárhány tudós van, akinek gyenge ol-
dala az erkölcsösség. 

Egy védő bástyája van csak az erkölcsnek. S ez a 
ker. vallás. 

Mert hát mit is tesz az : erkölcsileg élni ? — Annyit 
tesz, mint ; életemet minden nyilvánulásában egy fensőbb 
akarat, egy fölöttem álló, változhatatlan törvény kívá-
nalmai szerint rendezni be. 

Nem létezik törvény, ha nincs törvényhozó, E tör-
vényhozó vagy maga az ember, vagy egy fölötte álló 
magasabb akarat. Ha én magam szabok magamnak tör-
vényt, ezen törvény alól föl is oldozom magamat, amidőn 
nekem ugy tetszik. S igy nincs semmi kötelezettség, 
mely engem a törvény megtartására szoritna. S igy nincs 
is erkölcsiség. A ker. vallás az, mely egy fölöttünk álló 
törvényhozót, Istent, állit elénk, kinek megmásíthatatlan 
akarata alá helyezi az embert, kinek törvényét az ember 
cselekvése elé zsinórmértékül huzza. Ez az isteni akarat, 
ez az erkölcsi törvény bir erővel arra, hogy sarkaiból 
kiemelje az emberi önkényt, a szenvedélyt, az érzékisé-
get és velők szemben érvényesítse az erkölcsi követel-
ményeket. Az isteni hatalom súlya alatt hallom fölhang-
zani szivem és lelkiismeretem mélyéből e szót: „Köte-
lességem", „ezt meg kell tennem." Ha nem hallom lel-
kemből fölhangzani e szót, akkor nem fogom magamat 
elhatározni arra, hogy az erkölcsösség érdekében valamely 
kedves hajlamomról lemondjak, vagy szenvedélyemet za-
bolázzam. 

Az erkölcsiséghez egy kötelező erővel biró törvé-
nyen kívül szükséges egy fensőbb, földöntúli végezel is. 
Okos ember nem szokott czél nélkül cselekedni. Minden 
tetténél tudni akarja : mi hasznom lesz belőle, mit érek 
el vele ? Ha nincs előttem egy fensőbb, földöntúli vég-
czél, melyet a ker. vallás állit fel, s melyet az az Isten-
nel való egyesülés boldogságába helyez ; ha csak földi 
czél lebeg előttem ; ha csak meggazdagodás, anyagi jólét, 
gyönyör és élvezet a czél előttem, miért cselekedjem az 
erkölcsi jót, mely ön megtagadást, lemondást kiván tő-
lem ? Talán az erény szépsége fog indítani arra, hogy 
cselekedjem az erkölcsi j ó t ? Hát ki mondja meg, hogy 
mi az erkölcsileg jó és szép ? Amit ti erkölcsileg szép-

a) Most is. A szerk. 

nek tartotok, a megbocsátás, kiengesztelődés, az előttem 
a gyávaság bélyegét viseli magán. Melyikünknek az Íté-
lete lesz helyes? S ha mindenkinek azt szabad tenni, 
amit az ő meggyőződése mond helyesnek, akkor meg 
van ásva az erkölcsiség sirja, mert a tolvaj a lopásban 
nem fog semmi megszégyenítőt találni, csak élelmességet 
az önző gazdagoknak szivtelensége ellen, mint nem látott 
a lopásban semmi megszégyenítőt a klaszszikus görög 
nemzet ; a kicsapongás szenvedélyének rabja nem fog 
semmi erkölcstelenséget találni a kicsapongásban, amint 
nem talált abban a római nép és más pogány nemzetek, 
melyek a bűnöket az istenek védőszárnyai alá helyezték. 
Ha megfosztjuk az -erkölcsöt azon támaszától, melyet 
annak a ker. vallás ad, oda stilyed az le, ahol azt a 
pogány nemzeteknél találtak. Ha nincs örök jutalom és 
büntetés, akkor nincs semmi oly indító oka az embernek, 
hogy a földi életben magára vállalja a nehéz erkölcsi 
harezot és magát azon kellő erélylvel keresztül küzdje. 
Minden más motívum elégtelen arra, h o g j az embert a 
kísértések és szenvedélyek rohamaival szemközt bármily 
körülmények között az erkölcs utján megtartsa. Nagyon 
helyesen mondja Rousseauval Chateaubriand, hogy : „El-
vekkel a bölcsészet nem képes semmi olyan jót tenni, 
amit a vallás jobban nem tenne ; azonkívül a vallás sok 
olyant tesz, a mire a bölcsészet soha nem volna ké-
pes." 

V a n . egy nagy előnye a ker. morálnak, melylyel 
semmiféle bölcseleti morál nem dicsekedhetik. A ker. 
vallás nem csak erkölcsi szabályt állit fel, melyet követni 
tartozunk, hanem ami fődolog, erőt is ad, mely az em-
bert a szabály megtartására képesiti. Midőn a kisértet 
syrén-hangja megszólal; midőn a legcsábosabb színben 
jelenik meg az ember előtt a bün ; midőn a szenvedély 
tüze kigyúl ; midőn a mámoros sziv, ezen ügyes álbölcs, 
egész sereg jó érvet talál föl a törvény félremagyará-
zására ; midőn az akaraterő megzsibbad és a lélek már-
már hajótörést szenved, — ha ilyenkor egy magasabb 
kéz nem áll az ember oldala mellett, hogy őt a roha-
mok ellen megvédje, — az ember saját erejére hagyatva 
ezen küzdelemben elbukik. Ez a magasabb kéz — az 
isteni kegyelem, melyről írva van : „A bün rajtatok nem 
fog uralkodni, mivel nem a törvény alatt, hanem a ke-
gyelem alatt vagytok." 2 ) És ismét: „Mindent megtebetek 
az által, ki engem megerősít." 3) — Igaz, hogy a val-
lásos ember is bukhatik és bukik is, mert szabad aka-
rata nincs megkötve az isteni kegyelem által, de azon 
különbséggel, hogy a mi itt kivétel, olt a vallás védő 
szárnyai alatt nem álló embernél szabály. I t t egészséges 
a szervezet, mely kiveti magából a kóranyagot és ismét 
lábra áll az ember ; ott krónikus a betegség, mert a 
megromlott szervezet nem bir daczolni a kóranyaggal 
és a hervadás csiráját hordja magában. Látjuk, minő 
lett az emberiség erkölcsi arczulata napjainkban is, mi-
dőn a hitetlenség elmetszette azon szálakat, melyek által 
az erkölcs a vallás gyökeréből táplálkozik vala. Jól 
mondja egy szellemes író : „Minden eladóvá lett, — lel-

l) „A ker. szelleme." 4. k. 275. 1. 
*) Rom. 6. 14. 
3) Fillip, 4. 13. 
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kiismeret, becsület, hit, vélemény, méltóság, hatalom, te-
kintély, sőt még az önérzet is . . . elvek és erények 
rommá dőlve hevernek alant." S minő orvos-szert alkal-
maz a vallástalan tudomány ez erkölcsi kór ellen ? Ke-
seregni tud csak a romok fölött, melyeket önkeze te-
remtett , mint egykor Máriusz kesergett Karthágó rom-
jai felett. 

Yan az emberi szivnek egy makacs szenvedélye, 
mely a társadalmi torzsalkodásoknak legfőbb rugója, 
mely a társadalmi életben lépten-nyomon felüti fejét. Ez 
a szenvedély az önzés. Ma az önérdek diktál, az önérdek 
engedelmeskedik. Az emberek addig ismerik egymást, mig 
egymásra szorulnak. S ha az érdek szálait elmetszették az élet 
u jabb alakulásai, elfeledik a multakat. Ha osztalékról van 
szó, mindenki tar t ja a kezét ; de ha dolgozni is kell, akkor 
„tegyen már más is valamit." Mindenki a dolog köny-
nyebb végét választ ja ; a terhet viselje más. Az előnyö-
ket szívesen elhalászszuk ; a többi elégedjék meg azzal, 
ami marad. 

Ez az önzés kétségen kivül nem a műveltség bi-
zonyítéka, mert csak ott uralkodik, ahol nincs méltá-
nyosság, a hol kihalt a szivekből a nemesebb érzés, ahol 
az erőszak tul kiáltja az igazság szavát. A nemes sziv 
nem szokott önző lenni. S minél műveletlenebb valaki 
bensejében, annál jobban nyilvánul életében az egoizmus. 

Mit visz a tudomány sorompóba az önérdek le-
fegyverzésére ? A tudomány, mely „a létért való küzdel-
met" proklamálja, nagyon alkalmas arra, hogy a kitört 
érdekharczot elkeseredésig fokozza, de tehetetlen arra, 
hogya harczoló feleket békés kibékülésre inditsa. A 
tudomány, amely számitóvá, leleményessé teszi az embert, 
az opportunizmus karjaiba kerget, melynek az a poli-
tikája, hogy : vannak elvei, ha ezeknek hasznát veszi, és 
eldobja az elveket, ha már azok alkalmatlanok. Porba 
omlik a haszon előtt és minden jogot, elvet és erkölcsöt 
fölpodgyászol a haszon diadalszekerére. — A vallás szö-
vetségéből kilépett tudománynak nagy része van benne, 
hogy az önzés mozgatja a társadalmi gépezet kerekeit, 
mert önmaga nem levén képes az emberi szivet neme-
síteni, út já t állja annak, hogy ezen nemes hivatást a 
vallás teljesitse. A ker. vallás, mely fölveszi a harczot 
az emberi sziv minden szenvedélye ellen, i r togatja az 
önzést is az emberi kebelből, amidőn azt hirdet i : „Sze-
resd felebarátodat mint tenmagadat." ]) És „Mindeneket, 
amiket akartok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, 
ti is cselekedjétek nekik." 2) E szavakat egyformán in-
tézi a hatalmasokhoz és gyengékhez ; a fejedelmekhez 
és a kunyhók lakóihoz; a higgadt gondolkozású öregek-
hez és könnyű vérű fiatalokhoz. E ker. vallás ha j tha -
tatlan — az ész minden álokoskodásával, a szenvedély 
minden körmönfontságával szemben. Hordjon bár föl az 
ész bármennyi szofizmát, hogy az embert kimentse, aki 
az önérdek hálójába került : a ker. vallás kimondja rá 
kárhoztató Ítéletét. Mindenütt és mindenkor azt mondja : 
„Amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se cse-
lekedd azt másokkal!" 

* 

') Luk. 10, 27. Máté 22, 40. 
2) Máté, 7, 12. 

Az emberi szivnek nemes vonása : a jogérzet és 
az igazságszeretet. Müveit államokban jog és igazság 
szabályozza a társadalmi életet. Az az állapot, ahol nem 
az igazság kormányoz ; ahol annak van joga, aki erő-
sebb; annak van igazsága, aki hatalmasabb, — az az 
állapot a barbárság állapota. Ki honosította meg a jog 
és igazság uralmát a társadalomban ? Ki ajándékozta 
meg az emberiséget az egyéni szabadság és polgári 
egyenlőség dicső vívmányaival ? Talán a tudomány ? — 
Volt tudománya az ó-kornak is. És mégis mit látunk 
ott ? A társadalom természetes osztályainak tagozottságát 
nagyobbrészt kasztrendszerré elfajulva találjuk a pogány 
népeknél. E rangosztályok merev ellentétben állottak egy-
mással. A felsőbb osztályok az alsóbb osztályokat meg-
veték ; és ezek viszonzásul amazokat gyűlölték. Ekkor 
jelent meg a kereszténység ez ő nagyszerű tanával: 
Mindnyájan testvérek vagytok,*) azaz egyenlők nemcsak 
Isten, hanem, az emberek előtt is. Az az isteni erő, 
mely a ker. vallásban rejlik, lassan-lassan utat nyitott a 
testvériség tanának a szivekhez; lerombolta az előítéletet; 
szívós kitartással lehordta azon válaszfalakat, melyeket 
az ó-kor a szabadok és rabszolgák, a közép-kor az urak 
és jobbágyok, az utóbbi századok a nemesek és parasz-
tok közt emeltek vala. És megteremtet te a polgári 
egyenlőség dicső vívmányát, melyre midőn századunk 
nyilt homlokkal mutat és öntudattal élvezi a polgáro-
sultság ezen édes gyümölcsét, elfeledi, hogy e gyümöl-
csöt századok folyamában a ker. vallás napjának melege 
érlelte meg. 

Mi volt az egyéni szabadság az antik pogányság-
ban ? Az állam a maga roppant tömegével elnyelte az 
egyént ; az ember csak az államért létezett ; aki az ál-
lamnak nem szolgált, az nem érdemelte az életet. Az 
állam volt minden, az egyén semmi. Egyesek és osztá-
lyok jogainak és igazainak védelme csak addig terjedt 
ameddig az állam érdekei nyúltak ; de az állammal szem-
közt sem egyéni, sem osztály-jog nem vala szent. Vagyis : 
az egyéni szabadság el volt tiporva, épen azon hatalom 
által, mely arra van hivatva, hogy egyesek igazait, jo-
gait és szabadságát megvédelmezze. — És mit tett a 
bölcselet az állami mindenhatóság ezen túlkapásaival 
szemben ? Plato és Aristoteles, az ántik bölcselet egén 
ezen tündöklő csillagok, tolták a szekerét az állami min-
denhatóságnak. — De jöt t a kereszténység az ő nagy-
szerű tanával : „Minden hatalom Istentől v a n ; " 2 ) azért 
csak Isten nevében vonhat kardot az igazság védelmére 
és a rosznak megfélemlítésére. És midőn e tan szelleme 
a népek szivét át jár ta , a ker. vallás az államot az ő 
abszolutisztikus helyzetéről azon határok közé szorította 
vissza, melyeken belül kell maradnia ; kijelentvén, hogy 
az állam a társadalomban a jogot védelmezni, az igaz-
ságot gyakorolni van hivatva és hogy ennélfogva az 
egyén^ jogaihoz az államnak sem szabad nyúlni. — Igy 
szabaditotta ki a ker. vallás az egyéni szabadságot az 
állam agyonszorító karjai közöl és tette azt az emberi-
ség közkincsévé. S ha századunk büszke az egyéni sza-
badságra, mint a polgárosult társadalom sarkkövére, ne 

') Máté, 23, 8. 
2) Róm. 13. 
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feledje, hogy az egyéni szabadság a ker. vallás müve. 
Törvénykönyveinkbe, intézményeinkbe, szokásainkba az 
evangéliumból szivárgott az át, mely mindig és mindenütt 
azt hirdette, hogy a jog jog marad a fejedelmi méltó-
sággal szemben is és az igazság nem lesz puszta foga-
lommá a szegény emberre nézve sem. — Es amily mér-
tékben tér el a társadalom a ker. eszméktől, oly mér-
tékben érzi az állami mindenhatóság kezének a súlyát. 

A tudomány ne kérkedjék azzal, hogy a jog és 
igazság palládiumát ő terjesztette ki minden emberre 
egyformán. A tudomány, amely azt tanitja, hogy a 
kisebb erőt paralizálja a nagyobb, a kisebb töme-
get elnyeli a nagyobb, az önzésre hajló emberben a 
nagyobb erő túlsúlyának gondolatát nagyonkönnyen át-
viszi az erkölcsi térre is, arra adván ösztönt az egoiz-
musnak, hogy csorbát ejtsen a jog- és igazságon. — 
Sőt a ha tudomány egy maga szolgálna zsinórmér-
tékül az emberek életére ; ha a tudományt túlkapá-
saiban nem fékezné a válás, — a társadalmi élet csirá-
jában lenne megölve. Tudjuk, hogy a modern tudomány 
fönnen dicsekszik a „materializmus," az „anyagelviiség" 
elméletével, mely nem ismer mást, mint anyagot ; előtte 
nem létezik más, csak ami kézzelfogható, górcsővel meg-
látható. — Ámde akkor nem létezik sem jog, sem igaz-
ság, sem erkölcsi törvény, mert ezek sem foghatók meg 
kézzel, nem láthatók górcsővel. S ha nincs jog, nincs 
erkölcsi törvény, mert ezek sem foghatók meg kézzel, 
nem láthatók górcsővel. S ha nincs jog, nincs erkölcsi 
törvény, niucs egy láthatatlan hatalom, mely a mások 
jogainak tiszteletben tartására kötelezne, akkor az em-
berek élete hasonló lenne az erdők rengetegeiben baran-
goló vadakéhoz, ahol csakugyan nem létezik jog, nincs 
erkölcsi törvény. — Képtelenség tehát a vallástól elpár-
tolt tudomány elvei szerint alkotni müveit társadalmat. 
S azért a hitetlenek is kénytelenek elveikkel ellenkezőleg 
élni. — Valóban az emberek a gyakorlati életben néha 
jobbak, mint elveik. Hála a Gondviselésnek, hogy nem 
egyedül a tudomány gyúj t ja meg előttünk a czivilizáczió 
fáklyáját, hanem van egy nagyobb rendű világosság is. 
Es ez a vallás. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 4. A kongrua-ügy. — Hosszú 

idő után ujabb hirt kapott a világ és különösen a köze-
lebbről érdekelt lelkészkedő papság a már rég vajúdó 
kongrua-ügyről. Ha nem is mondhatjuk, hogy közelebb 
vitték a kérdést megoldásához, annyit mégis tudunk, 
hogy legalább nem alszik. Újból tárgyalták, azaz inkább 
ad referendum vették a vegyes bizottság tagjai, elhatá-
rozván, hogy ugy a nmlgu püspöki kar beadványa fel-
séges királyunkhoz, mint a kultuszminiszter felterjesz-
tése és a felségnek mindakettőre nézve érkezett intéz-
vénye, sokszorosítva, a bizottsági tagok között tanulmá-
nyozás czéljából kiosztassék. Ez az e hó 1-én tar to t t 
vegyes bizottság határozata. 

Ebből ugyan nem fognak nagy vigaszt meríteni a 
lelkészkedő papság ama tagjai, kik már várva várják 

ezen kérdés mielőbbi megoldását. Sajnos, amint mi lát juk 
a dolgokat, még soká várhatnak. A kongrua-ügy végle-
ges rendezése hosszú, hosszú időre várható és ha végképp 
el nem alszik, ez a nmlgu püspöki kar atyai gondosko-
dásának köszönhető. Elmondjuk őszintén véleményünket. 
Már az a körülmény, hogy a nmlgu püspöki kar három 
képviselője (főmag. dr Haynald L. bibornok-érsek ő emja, 
főt. dr Samassa J . egri érsek ő excja és főt. dr Schlauch 
L. nagyváradi 1. sz. püspök ur ő excja) a kormánynak 
nyolcz képviselőjével együtt képezi a vegyes bizottságot, 
nem igen alkalmas a tárgyalások menetének gyorsítására. 
Parlamentaris felfogás szerint : vota non ponderantur, sed 
numerantur és igy a kormány hatalmában áll mindenkor 
oly befolyást gyakorolni a tárgyalások menetére és irá-
nyára, mely — rebus sic stantibus — nem ellensúlyoz-
ható. Világos bizonyság erre nézve a kongrua-ügy ren-
dezésére szükséges előzetes lépések felett hozott hatá-
rozat. Ismeretes dolog, hogy dr Samassa József egri 
érsek ur ő excellentiája a nagyméltóságú püspöki kai-
nevében a tényleges állapotok kipuhatolása czéljából a 
fassiót, az önkéntes, lelkiismeretes bevallást ajánlotta, 
korrektivum gyanánt szívesen megengedvén egy esetleg 
összeállítandó vegyes bizottságot. De az is ismeretes, hogy 
ezen oly könnyű, egyszerű és gyors mód, bár mellette 
a tudomány, dialektika és tapasztalat minden csattanós 
érvével küzdöttek, mégis mgbukot t és a kormány által 
a Felségnek a sokkal költségesebb, hosszadalmasabb, leg-
alább 2—3 évet igénybe vevő conscriptio, vagy összeírás 
ajánltatot t . Kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy a 
legfőbb kegyúr minden valószínűség szerint kormányának 
javaslatát szentesitette, legalább több jel erre világosan 
mutat. S ezzel már csak az előmunkálatok keresztülvite-
lére 2—3 év szükséges. S a ki azt gondolná, hogy ezzel 
már az ügy elintézve, a kérdés megoldva lesz, nagyon 
csalódik. Sok kérdés fog felmerülni, sőt a. dolog ilyetén 
rendezése mellett el sem kerülhető sok oly kérdés tisz-
tázása, mely bonyolultsága és fontossága miatt vajmi 
sok fejtörést, tárgyalást és — időt fog igényelni. Nem 
mondjuk, hogy e kérdéseket nem kell rendezni, de azt 
mégis tar t juk, hogy ezek rendezése vagy párhuzamosan 
kisérhetné, vagy pedig követhetné a kongrua-ügy végle-
ges elintézését. Utoljára is elég egy pillantás országunk 
pénzügyi helyzetére — ha minden egyéb szemponttól 
el is tekintünk — és nem nehéz megérteni, hogy a 
rendezés praktikuma, a szóban forgó nervus rerum elő-
teremtése mégis csak a püspöki, káptalani és jobban do-
tált szerzetes-rendü javadalmakat fogja terhelni. Miért 
nem lehetne már most megtenni, mit 10 vagy talán 15 
év múlva — ki tudja minő viszonyok közöt t? úgyis meg 
kell tenni ? . . . E kérdésre nem akarunk felelni. Egyet 
azonban nehéz szívvel és őszinte sajnálattal kell konstatál-
nunk, hogy a kongrua-ügy rendezése, mely annyi szép 
reményt ébresztett, még soká el fog húzódni és ha végre 
— post tot discrimina rerum — ez oly annyira szük-
séges rendezés be lesz fejezve, félünk, hogy ugy lefelé 
mint fölfelé lesz elég mozzanat, melyekben kevés köszö-
net leend. 

Adná a jó Isten — szivemből óhajtom, — hogy 
ezen nem pessimismusba mártott tollamból eredő aggó-
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dalmak alaptalanok legyenek és a kongrua-ügy végleges 
rendezése hazánkban ugy időre nézve mielőbb teljesítse 
a méltányos várakozásokat, mint pedig módozatra nézve 
megfeleljen egyházunk ezredéves érdemeinek hazánkban, 
hierarchikus intézményeinek, szellemének és a nmlgu 
püspöki kar nagymérvű áldozatkészségének és hozzá-
járulásának. ? 

Esztergom. Szózat. — (Vége.) 
Ám nekünk ma örömnapunk van, tehát most erről 

szóljunk. Esztergomi egyházi főmegyénknek, mely egész 
országunkhan legnagyobb, adott az Isten nagylelkű fő-
pásztort, főmagasságu Simor JánOS bibornok, Magyar-
ország herczeg-primása, érsek urunk személyében, ki 
mindenek fölött híveinek lelki javát, üdvösségét szivén 
viselvén, nemcsak üdvös intézkedéseivel, hanem nagyszerű 
áldozataival, már ezernyi-ezer forint, sőt több milliónyi 
áldozataival számtalan templomot, iskolát, óvodát, árva-
házat, kórházakat s különnemű intézetek és emlékekkel 
buzgólkodott a közműveltséget és evvel a közboldogsá-
got, édes hazánk fölvirágzását tetemesen előmozditani ; 
jelesen Esztergom városa köszönhet ő eminentiájának 
legtöbbet, mert — hogy a helybeli szűkölködőknek 
folyton kiosztani szokott nagy összegeket elég legyen 
csak érinteni — nemcsak székházának fölépítése s ebben 
nevezetes mügyüjteményeinek feltárásával és a székes-
egyház nagyszerű diszitése és műkincseinek gyarapításával 
az érseki székhelynek állandósítását megszilárditá, minek 
következtében bel- és külföldiek szeme városunk felé 
tekint, s már ezer számra zarándokolnak ide, mi váro-
sunkra nézve nem csekély fontosságú dolog ; — hanem 
azonfölül több intézetet emelni és alapítani kegyeskedett, 
nevetesen Szent-Györgymező városának jólétét is atyai 
szeretettel elősegitendő, a nagy kegyeletben lévő és az 
egész vidéket díszítő zamárdhegyi sziklára u j óriási vas-
feszületet (úgynevezett lázkeresztet) emeltetett és azt 
1871-ben személyesen fölszentelni méltóztatot t ; ismét 
templomuk tornyát fölépíttette ; majd e város kebelében 
egy diszes kórházat emeltetett és alapított, melyben több 
szegény ingyen ápolást nyer, s ím most — mire Sz.-
Györgymezőnek legnagyobb szüksége volt — egy diszes 
kisdedóvodát és leányiskolát önköltségén emelni méltóz-
tatott . Hogy a szent-györgymezei hívek főpásztorunk 
kegyének nagyságát kellő mértékben méltányolni tudják, 
ki kell jelentenem, hogy a kegyes atya nem egyszer 
látván, hogy az itteni anyák a határba munkára menő-
leg vagy magukkal czipelték kisdedeiket, vagy pedig ha 
itthon hagyták, azok egész napon át az utczán porban 
őgyelegtek és gyakran veszélyben forogtak ; atyai szive 
tehát megszánván a népet, azon nemes tettre határozta 
magát, hogy egy óvodát állit fel, miszerint a szegény 
szülők aggodalom nélkül járhassanak dolguk után ; és 
másrészről, — bár a községnek épp ugy kötelessége a 
leánykák oktatásáról gondoskodni, mint a fiu gyerme-
kekről, — atyai szive a város jólelkű s buzgó plébánosa 
és elöljáróik könyörgése által indíttatván, e város közön-
ségén avval is akart könnyíteni, hogy a már szükségessé 
vált és felsőbbileg szorgalmazott u j tanterem állítása és 
tanító fizetésétől fölmenti, mi nem kevés áldozatba ke-

rült. Az épp oly czélszerü, mint korszerű Ízlésben épült 
óvoda és tanoda háza, annak fölszerelése és alapítványa 
45,000 forintra rug, mit könnyen beláthat mindenki, ki 
a gyönyörű uj óvoda és iskolára tekint. — Mielőtt ezek 
fölemlitése után e város híveit kötelességére figyelmez-
tetném, még egy kérdésre akarok fölvilágosítást nyújtani. 

Figyelmet ébresztett, hogy miért fordittatik oly 
gond a leánykák oktatására ? Azért, mert a szentírás 
szerint „Jó asszonynak boldog a férje" (Jézus Sirák. 
XXYI. 1.) Jó honleányokra, jó anyákra a hazának nagy 
szüksége van ; mert valamint egy hiu, fényűző, türelmet-
len, házsártos, tékozló, vallástalan, erkölcstelen asszonyi 
személy igen sok rossznak lehet okozója : ugy ellenben 
egy istenfélő, jámbor, szelidlelkü, gondos, tevékeny, köte-
lességhü asszony a legislegnagyobb kincs, egy család-
nak valódi őrangyala, ki a könnyelmű férfit is meg tudja 
szelídíteni és rendetlenségektől visszatartani ; ily derék 
jó asszonyok már sok istentelent jó ú t ra téritettek és 
sok romlásnak indult családot megmentettek. Emlé-
kezzünk meg kegyelettel például sz. Mónikáról, ki anyai 
könnyei, kérései, intései és forró imáival, félrevezetett 
Ágoston fiát megtérítette s lett belőle a legbölcsebb, 
legnagyobb szentatyák egyike, szent Ágoston. Éppen 
ezért sürgeti minden méltányos ember a költővel, hogy 
„Tisztelet a jeles asszonyi nemnek!" — Ez oknál fogva 
az egyház mindig kiváló gondot fordított a jó nőnevelés 
terjesztésére, mert mint mondám, a szentirásként is „Jó 
asszonynak boldog a fér je!" És pedig e végből a ka-
tholikus egyház leghelyesebben vélt cselekedni, hogy a 
leánygyermekek nevelését, oktatását apáczákra bizza, 
kik Isten kedvéért, keresztény felebaráti szeretetből egész 
Önfeláldozással teljesitik kötelességöket ; jelesen az irgal-
masnénék iránt nagy a bizodalom, kik Páli sz. Vincze bölcs 
szabályai szerint és áldott szellemében oly buzgón, s 
oly szerencsésen működnek, hogy a t. nővérek mindenütt 
legnagyobb tiszteletben és szeretetben részesülnek, s min-
denütt t hálából áldják és magasztalják őket. Hogy e 
szavaimnak nyomatékot adjak, egy közeli nagyszerű pél-
dára, Budapest fővárosára hivatkozom, hol kevéssel előbb 
az én iskolaigazgatói koromban az 50-es években nyi-
tottak e tisztelt irgalmasnénék két leányosztályra való 
szerény tanodát, s a jó Isten szent törekvésüket annyira 
megáldotta, hogy jelenleg már a fővárosban 12 házban 
vagyis intézetben teljesitik a keresztény szeretet müveit, 
a főváros legnagyobb kórházaiban is az ápolást rájok 
bizták, ugy, hogy Budapesten már 200-nál több irgal-
masnéne működik, s a legnagyobb tiszteletben részesül-
nek. — Ezt azért érintettem, miszerint kedves szent-
györgymezei hivek ti is egyrészt legnagyobb bizalommal 
bocsássátok gondviselésökre és tanításukra kedves gyer-
mekeiteket; de másrészt az ily áldott lelkek iránt kellő 
tisztelet és szeretettel viseltessetek, mit legkivált ugy 
fogtoké tanúsítani, ha e fölszentelt házat, — különben 
is a keresztények szemében templom után mindig első 
és szenthely volt az iskola — mondom, ha házaikat tisz-
teletben tart játok ; ha magzataitokat a tanodába rendesen 
és pontosan járat játok és ha a tisztelt nővéreket műkö-
désükben mint illik és kell támogatjátok, tudniillik ha 
leánykáitokat engedelmességre s a jó tanítások szives 
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követésére intitek és példátokkal is erre ösztönzitek ; 
egyszersmind, ha ezen jó intézetet és a kedves nővéreket 
imádságtokba is foglaljátok, mert emberi törekvéseknek, 
még a legbuzgóbbaknak is csak Isten szent malasztja 
adhat kivánt és üdvös sikert. 

K. - H. ! Igy foghatjátok kegyelmes jótévőtök ő 
eminentiája ezen intézet alkotója iránt is köteles hálá-
tokat legbizonyosabban leróhatni, ki mitsem óhajt jobban, 
mint hogy ezen áldozatja kedves hivei a szent-györgyme-
zeiek boldogságát és lelki üdvét előmozdítsa, miért 
óhajtja, hogy azon atyai kivánatjait folylon szemmel 
tartsátok, melyeket elöljáróitokkal közölni jónak lá to t t ; 
azért buzgón kérjük ma és kivált ti szülők kérjétek na-
ponkint a Mindenhatót, hogy kegyelmes érsek atyánkat, 
Szent-Györgymezővárosnak is nagy jóltevőjét, a minden-
ható Isten jótékonyságaiért hosszú élettel, bőséges testi-
lelki javakkal áldja meg, s egykoron a jó pásztorok 
mennyei koronájával jutalmazza a magyarok Nagyasszonya 
a boldogságos szűz Máriának, Esztergom nagy szülöttje 
sz. István királynak és e mezőváros védszentje sz. György-
nek esedezésére a mi urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

Ti pedig, tisztelt nővérek, vegyétek által ezen az 
egyház áldásával megszentelt s ezennel ünnepélyesen 
megnyitott óvoda és leánytanodának kulcsait, melyeket 
a nagylelkű alkotó és alapító ő eminentiája nevében 
és kegyes megbízásából ezennel általadok ; védszentetek 
Páli sz. Vincze szelleme vezéreljen, lelkesítsen bennete-
ket nemes eljárástokban ; ösztönözzön benneteket azon 
tudat, hogy az Egyház áldásával őrködik fölöttetek, és 
bár nehéz, de fölséges pályátokon lelkesítsen benneteket 
azon biztos kilátás, hogy a jó lelkek hálája, tisztelete 
mellett, önfeláldozástokat az ártatlan tanítványok szere-
tettel páros imája folytán is egykor a hervadhatlan 
mennyei korona jntalmazandja, mit Dániel próféta által 
megígért a csalhatatlan Isten, mondván : „Kik sokakat az 
igazságra tanitnak, tündökölni fognak egykor örökké 
mint a csillagok." (Dániel XII. 3.) Erre segítsen bennete-
ket az Atya, Fiu és Szentlélek Isten. Amen. 

Elvégre titeket is megáldlak kedves növendék le-
ánykák, hogy az illető lelkes plébános ur iskolaigazga-
tása mellett a tisztelt nővérek vezetésével szép előmene-
telt tehessetek kivált a keresztény tudományban és jám-
bor erkölcsökben, miszerint jó szülőitek és nevelőiteknek 
örömére, városunk díszére váljatok; ne felejtsetek el nagy 
jótevőtökért, ki e szép tanodát javatokra állította, na-
ponkint imádkozni, hogy igy a háládatosság áldásai tite-
ket a boldogság utján megtartsauak és üdvösségre 
vezessenek a mi Urunk Jézus Krisztus és szentséges 
anyja szűz Mária által. Amen. 

Add oh Uram Istenem, hogy dicső aratássá, Szent-
Györgymező kedves híveinek üdvére nevekedjék az álta-
lam ma elvetett szent tanításnak magja, a mi Urunk 
Jézus Krisztus á l ta l ! Amen. 

Liège, szeptember derekán. A szocziál-ügyi kongresz-
szus, — mely szept. hó 4-én s következő napjain tartatott , 
még látogatottabb volt, mint a tavalyi, mert nemcsak a 
szomszéd Franczia- s Németországból, hanem Svájczból és 

Angliából, sőt Amerikából is számos vendég érkezett. A gyű-
lés fénypontjait Langenieux, rheimsi bibornok-érsek, Dou-
treloux, liègei püspök, Woeste volt miniszter, a kath. párt 
vezérének beszédei képezték, melyek az ékesszólás reme-
kei ; a kongresszus gyümölcsei azonban ama határozatok-
ban mutatkoznak, melyeket több szakszerű s fölöttébb ta-
nulságos megokolás után hozott s melyekben ama beszé-
dek tartalma visszatükröződik. 

E határozatok, a mennyire a munkás kérdést illetik, 
a következők : 

1. A nők s gyermekek munkájának szabályozása. 1. A 
kongresszus amellett nyilatkozik, hogy a földalatti bá-
nyamunkától teljesen" és föltétlenül eltiltandók a nők, 
bármely életkorban álljanak is; egyúttal pedig óhajtja, 
hogy a többi munkanemben is megóvassék az imént 
gyermekágyból kelt vagy terhes nők egészsége. 

2. A korbeli minimum, melylyel a gyermekek 
munkára bocsáthatók a bányákban, gyárakban és hajó-
épitéseknél, 12 évben állapítandó meg. A földmives 
munka kivétetik ez alól. 

3. A 12-től 16 éves életkorig a gyermek tényleges 
munkája nem haladhatja meg a 12 órát, abba bele nem 
értve a két órai pihenést. A kongresszus kifejezte amaz 
óhaját, hogy a 12 órai munkaidő progresszive leszállit-
tassék. Ezt maximumnak tekinti. 

4. Az éji munkától eltiltatnak a nők s gyermekek, 
kivéve a -törvény vagy királyi rendeletek által megálla-
pítandó eseteket. 

5. A polgármesterek az atyáknak, anyáknak s 
gyámoknak könyvecskéket fognak kiszolgáltatni, hogy 
azokból a munkaadó gyáros, ipart-üző stb. mindig meg-
tudhassa a gyermekek korát, kik nála munkára jelent-
keznek. 

6. Az iparvállalatok egészségügyi rendőrsége meg 
fog javíttatni és a törvény meg fogja állapítani a foga-
natosítandó óvrendszabályokat, melyek a munkát kevésbé 
veszélyessé és egészségesebbé tegyék a nőkre s gyer-
mekekre. 

II. Biztosítás baleset vagy betegség esetére. Balese-
tek. 1. A kongresszus kifejezi amaz óhaját, hogy szer-
vezve lássa a kötelező biztositást balesetek ellen a hasonló 
ipart mivelő és egyes vidékenkint csoportosult munka-

I adók szövetkezete által, melynek járuléka minden üzem 
(üzleti év) végén határoztatik meg; a munkaadók meg-
egyezésének meghiúsulása esetében az állandó (munkás-
ügyi országos) bizottság vagy a törvény által annak 
megállapítására rendelt bármely más hatóság hivatalból 
fogja a csoportosítást eszközölni. 

2. Helyén van, a szükséges változtatások és javítá-
sok foganatosításával, mintául venni az aknamunkások 
segélypénztárának (caisse de prévoyance) szervezetét, ösz-
szesitve ezt a szövetkezett vállalatok külön pénztárainak 
intézményeivel, és a balesetek áldozatainak kártalanítást 
fizetni évi járadék vagy nyugdíj alakjában. 

3. A biztosítás pénztárát egyedül a munkaadók 
táplálják, (ezek viselik egyedül a munkások biztosításá-
nak költségeit). A minden üzem végén megállapítandó 
járulékon kivül szövetkezettek tartalékalapot alakitanak, 
mely hivatva lesz biztosítani az évi járadékok és nyűg-
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dijak kiszolgáltatását. A munkaadók a pénztárt és tar ta-
lékalapot illető vállalataik ipari koczkázatai és általuk 
fizetett munkabérek arányában tart ják fönn. A koczkáza-
tokat az állandó bizottság vagy más, a törvény által 
meghatározandó hatóság fogja osztályozni és megbecsülni. 
Ez osztályozás minden két évben felülvizsgáltatik a bal-
esetek statisztikájának számbavételével. 

4. A munkás oktalansága által okozott balesetek a 
pénztár terhére esnek. Ha a munkás szándékosan elő-
idézte a balesetet, a pénztár kötelezettsége megszűnik. 

5. A munkás csak az esetben indíthat kártérítési 
pört a munkaadók ellen, amikor a munkaadó szándéko-
san előidézte a balesetet. 

6. Az első tizenhárom hét alatt a gyógykezelési s 
egyéb költségek a betegsegélyző pénztár terhére esnek. 

7. A közös pénztárt egyenlő számban munkaadókból 
és munkások kiküldöttjeiből alakított bizottság kezeli. Az 
elnököt az állandó (országos) bizottság vagy a törvény 
által kijelölt más hatóság nevezi ki. 

8. A bizottság a baleset áldozatainak segély vagy 
nyujdij iránti folyamodványai fölött határoz, kivéve, ha 
a törvény által meghatározandó fölebbezés esete forog 
fönn. Minden üzleti év (üzem) elején vagy folyamában 
bekivánja az összegeket, melyeket a föltételezett szük-
ségletek fedezésére szükségeseknek tart. 0 bizza meg a 
külön pénztárakat a segélyek s nyugdijak fizetésével és 
kiszolgáltatja nekik a pénzösszegeket. 

9. A bányatestek, hidak és utak mérnökei megbí-
zatnak a szövetkezett gyártelepek fölötti felügyelettel. 
Ezek jelentést tesznek a biztosítási pénztár bizottságának. 
A hanyag iparosok s gyárosok pót-járulékok fizetésére 
fognak szoríttatni. Hibájuknak tulajdonított szerencsétlen-
ség esetén a pénztár ellenök pört indit felelősségük meg-
állapítására. 

10. A kötelezett biztositás kezdettől fogva alkal-
maztatni fog a munkásokra és üzleti alkalmazottakra, 
amennyiben évi bérük nem haladja meg a 2000 frankot, 
akik foglalkozást találnak 

a) oly iparvállalatoknál, melyeket gőz, villamosság 
és elemi erők (viz, légszesz, szél, meleg levegő) hajt , vagy 
amelyek robbanó anyagokkal dolgoznak ; 

b) a bányákban, kőfejtéseknél, hajóépitéseknél és 
ácsvállalatoknál, 

c) a vasutaknál vagy hajózási vállalatoknál. 
E kötelező biztositás egy évi időszak leteltével foly-

tatólag királyi rendelettel kiterjeszthető más iparágakra. 
Betegségek. 1. A kongresszus kifejezi óhaját az iránt, 

hogy lássa szervezkedni a kötelező biztositást betegség 
esetére munkaadók és munkások szövetkezete ut ján, akik 
segélyegyesületekben egyesülnek és meghatározott já ru-
lékot fizetnek. 

2. Ennél helyén van mintául venni, a szükséges 
módosításokkal s javításokkal, a részleges (foglalkozás 
szerint) segélypénztárakat, amelyek az aknamunkások kö-
zös segélypénztárával (caisse de prévoyance) szövetkezett 
iparvállalatokhoz tartoznak. 

3. Az ekkép alakult szövetkezeti pénztár nyújt ja a 
pénzsegélyt és orvosi valamint egyéb segélyt a beteg 
munkásoknak. Baleset előfordultával is az első 13 hét 

alatt ő szolgáltatja az orvosi és más segélyt. Èz fizeti a 
balesetek elleni biztosító közös pénztárak nevében a se-
gélyt s nyugdijat a szerencsétlenségek áldozatainak. A 
közös pénztárak neki szolgáltatják be a pénzösszegeket. 

4. A biztosító pénztárakat a munkaadók és munkások 
tar t ják fön. A munkaadók járuléka a munka természete 
és" a munkabér mennyisége szerint fog meghatároztatni. 

5. E járulékokon kivül a szövetkezetiek hasonló 
módon tartalékalapot alakítanak, mely hivatva lesz biz-
tosítani a járadékok kiszolgáltatását. 

6. A jövedelmi források elégtelensége esetében az 
állandó (országos munkás-ügyi) bizottság vagy bármely 
más hatóság, miután kihallgatta a munkaadók megbí-
zottját és a munkások kiküldöttjét, elrendelheti a járu-
lékok fölemelését, valamint egy tőke alkotását, melyet a 
munkaadóknak és munkásoknak közvetlenül kell be-
fizetniök. 

7. A pénztárt bizottság kezeli, mely a munkaadók 
és munkások megbizottaiból egyenlő számban alakit-
tatik, kivéve a törvény által — ha helyén lesz — meg-
határozandó eseteket, melyekben telebbezésnek helye van. 

8. Ugyanaz, mint a balesetek elleni biztosításról 
fönebb szóló fejezet 10. pontja. 

9. A törvényhozó törvényes biztosítékokról fog gon-
doskodni, a szövetkezeti tőkék fentartásának biztosítására. 

Biztosítás az aggkor esetére. A kongresszus kifejezi 
amaz óhaját, hogy 

1. külön intézmény alakíttassák öreg munkások 
nyugdíjazására, külön tőke segélyével testületi pénztár 
alakjában és a munkásnak névszerinti csatlakozásával e 
pénztárakhoz. — 2. Hogy a nyugdijak meghatározott % 

és visszavonhatatlan jelleggel bírjanak. — 3. H o g y e 
pénztárak végrendeleti hagyományokat és ajándékokat 
fogadhassanak el. — 4. Hogy a munkások legalább 
egyenlő számban legyenek képviselve, mint a munka-
adók, e pénztárak kezelésében • hogy e pénztárak ha-
tározatai világosan legyenek indokolva, bőven kihirdetve 
és hogy e határozatok ellen a fölebbezés szervezve 
legyen. 

Testületi szervezkedés és szövetkezett együttes köz-
reműködés. 1. A kongresszus ugy tart ja , hogy helyén 
van munkaadókból s munkásokból ideiglenes szövetkeze-
teket alakítani, melyek hivatva volnának őket közös ér-
dekeikről fölvilágosítani. Ezek amint csak lehet, végleges 
szövetkezetek jellegével fognak bírni. Ily testületnek, 
melyet teljes csoportban a katholikusoknak kell alapi-
taniok, vallásos jelleggel kell birnia alapszabályaiban. 
Óhajtandó, hogy a többi szövetkezetek és bárminő mun-
kás-egyesületek, melyek a katholikusok által alakitandók, 
alapszabályaikba beírják a vallásos jelleget, amikor a 
körülmények ezt megengedik. 

2. Tekintettel az anyagi jóra, melyet a fogyasztási 
szövetkezés a munkás osztálynak nyújt , — tekintve to-
vábbá másrészről a roszat, melyet az együttes közremű-
ködés (cooperation) bizonyos módjai a középosztálynak 
okozhatnak, melyeknek fentartása oly fontos a társada-
lom jó szervezetére, — a kongresszus a munka-ügyi bi-
zottsággal egyetértve oly módját ajánlja a szövetkezés-
nek — anélkül hogy a többi módját bármiként kárhoz-
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tatná — amely a helyi kereskedőkkel való megegyezésen 
alapul. 

3. A kongresszus azt ta r t ja , hogy a nyilt ipartes-
tületek (unions professionelles) különösen alkalmasak e 
megegyezés megvalósítására és a fogyasztók érdekeinek 
a közvetítőkéivel való összeegyeztetésére. 

4. A kongresszus ama kívánságát fejezi k i : hogy 
a testületek, melyek kebelükben munkaadókat s munká-
sokat egyesítenek, a jogi személy jellegével ruháztassa-
nak föl. Birniok kell a birtoklás mindennemű, még az 
adományozás s hagyományozás u t ján való vagyonszerzés 
jogával is, valamint a biróság előtt való megjelenés jogá-
val érdekeik képviseletében. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

= A nagyszombati vikariátns területén lakó 
róm. kath. tanitók e g y e s ü l e t e , folyó évi október hó 
27-én d. e. 10 órakor a városháza tanácskozási termében, 
IV. nagygyűlését tartja. Tárgysorozat . 1. Szent mise a 
főtemplomban órakor . 2. Elnöki megnyitó és jelentés 
az egyesület egy évi működéséről . 3. Szentséges a tyánk-
nak 50 éves áldozári jubi leuma. 4. Beérkezet t pályamun-
kák bírálatának felolvasása. 5. A „Simor-alap"-ból két 
munka ju ta lmának odaítélése. 6. Az alapszabályok mó-
dosításának kérdése. 7. Hiányzó tisztviselők választása. 
8. Indítványok. Nagyszombat , 1887. évi szeptember 26-án. 
A központi bizottság. 

IRODALOM. 
= A l e l k é s z i COngrua. I r ta Boncz Ferencz, mi-

nisteri tanácsos, közalapítványi ügyigazgató. Budapest , 
Pfeifernél, 1888. 8-r . 148. 1. 

E mű czélja, szerző szavai szerint, a katholikus 
lelkészi javadalmi ügy történeti alakulásának ismertetése 
és a jelen körülményeknek megfelelő rendezési mód ki-
jelölése. Három részből áll. I. A congrua összege. II. A 
congrua-alap. III . Okmánytár . 

— Megjelent és beküldetett: A Szent -Is tván-Társu-
lat Naptára az 1888-ik szökő évre. A nép számára. 27. 
évfolyam. Ara 30 kr . 

A szokott naptár i részek keretébe közbül foglal t 
olvasmányok része igen takaros. Igen sok és szép kép 
díszíti. 

Felhívás előfizetésre „Szt.-Gellért csanádi püspök 
é l e te éS müvei a m. tud. egyetem, hittani kara által az 
Jpolyi-dijjal jutalmazott pályamű, i r ta dr Karácsonyi 
János" czimü munkára . A mit Ipolyi Arnold, a magyar 
hazai és egyháztör ténet egyik leghivatot tabb müvelője, 
már rég szükségesnek tar to t t , a minek elérése végett 
immár 10 éve pályadij t tűzött ki, azt aka r j a a fent je l-
zett mű megvalósítani. Egyet len egy férfi van azon hit-
téritők közül, a kik nemzetünket, ezt a nyakas, de vitéz 
népet, Krisztus szelid törvénye alá ha j to t t ák és a pol-
gárosodásnak megnyerték, a kinek életét közelebbről 

i smerhet jük, működését jobban mél tányolha t juk : s ez 
Szent-Gellért . — Ámde, bárha idestova száz éve, hogy 
gr Bat thyány Ignácz, Erdély nagynevű püspöke, megadta 
erre a módot és lehetőséget, mégis e század alatt nem 
jelent meg édes hazai nyelvünkön egy mü sem, a mely 
részletesen előadná a magyar nemzetnek Szent-Gellért 
életét, működését, erényeit . A megboldogul t püspököm 
által ki tűzött pályadí j alkalmat és módot nyúj to t t ne-
kem arra, hogy e mulasztást pótolhassam. Tartozom az 
ő emlékének azzal, hogy müvem az ő határozot t kíván-
sága szerint lehetőleg kimerítő és teljes legyen. A mü a 
müveit közönség számára van irva. A szorosan tudomá-
nyos dolgokat munkám mellékleteiben : a kutfőbirálatokban 
és észrevételekben közlöm. A mü 17—18 nyomtato t t 
ivre fog terjedni és körülbelül október közepén jelenik 
meg. Ara 1 f r t 50 kr . (növendékpapoknak 1 frt) , a mely 
alul írot thoz küldendő. Nagy-Várad , 1887. szeptember 
8-án. Dr Karácsonyi János, segédlelkész. 

VEGYESEK. 
— A kölni dóm császár-harangját f. é. jun . 20-án 

szentelte fel az érsek. Alkalomszerűnek ta r t juk itt a világ 
legnagyobb haragja inak s ta t iszt ikáját t. olvasóinkkal meg-
ismertetni . Németországban : a kölni dóm emiitettük csá-
szárharangja 500 mázsa, az er fur t i dóm harangja 275 
mázsa, a -magdeburgi dómé 266 m., a kölni dóm második 
harangja 224 m., a boroszlói Erzsébet- templom harangja 
226 m., a görlitzi Pé t e r -Pá l templomáé 217 m., stb. 
Németországon kivül a legnagyobb harangok Zütphenben 
vannak Németalföldön. Ott egy harangjá ték 20 harangja 
közt a legnagyobb 400 m., az olmüczi nagyharang 358 
m., a bécsi szent-István-templom nagyharang ja 154 m., 
a párisi Not re -Dame főharangja 340 m. Angliában, bár 
ott talán leg többet harangoznak, kevés nagy harang ta-
lálható. Az oxfordi „Tamás" h a r a n g például 150 m. A 
vatikáni kupolába VI. Pius által 1780-ban elhelyezett 
nagyharang 280 m. ; a compostellai sz. J a k a b templom 
főharangja 300 m. ; éppen ily nagy a majlandai dóm nagy-
harangja . A berni münster tornyában a legnagyobb ha-
rang 240 m. A világ legnagyobb harangja Moszkvában 
az u. u. czár-harang a Kremlben. Csakhogy ez soha sem 
hal la t ja az ő hangjá t , mert nincs felakasztva, hanem a Kreml 
udvarán egy kőlapon fekszik. Sulyja 201,956 kilogramm. 

— Kolumbus Kristóf hamvait mgr. Cocio brazíliai 
internuntius magával hozza Európába . A nagy felfedező 
hamvait szülővárosában, Genuában fog ják elhelyezni. 

— A szent Collegiumot nagy veszteség érte. Bar to-
lini Domonkos bibornok hirtelen meghalt . Az elhunyt 
bibornok a történelmi tudomány terén szaktudós volt és 
a szentatya kiváló bizalmát birta. 

— T. kollegánkat, dr Tódor József urat , az erdélyi 
„Közművelődés" lelkes szerkesztőjét nagy veszteség érte. 
Edes a ty ja idb. Tódor József közbirtokos, f. évi szept. 
27-én, élete 73-ik évében Kászonujfaluban elhunyt. A 
derék apa jeles fia fogadja őszinte részvétünket. 

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

Budapest , 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
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demény czimzendó. 
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Budapesten, október 8. 29. I I . Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Vallás nélkül nincs igazi műveltség. — A művészet és az erkölcsiség. Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Crispi Bismarcknáll — B u d a p e s t : Az anabapt is ták terjedése. — C h à t i 11 o n - s u r - M a r n e : II. Orbán pápa 
szobrának felszentelése. — Irodalom : Igaz-e, hogy mi katholikusok mindenben há t ra vagyunk s ha igen, mi ennek az oka ? — Vegyesek. 

Vallás nélkül nincs igazi műveltség. 
(Vége.) 

A szívnek egyik szép vonása és a müveit 
társadalmaknak kitüntető jellege : a nemes részvét 
a fájdalom iránt, a könyörület a szerencsétlen-
séggel szemben. Müveit társadalomban a szenve-
dés sohasem oly fájó, a szerencsétlenség sohasem 
oly nyomasztó, mert sújtó ereje az egész társa-
dalmon oszlik el. Ki ápolja az emberiségben a 
nemes részvétet; ki enyhíti a szenvedők fájdal-
mát ? A tudomány vallás nélkül nem nemesíti a 
szivet, nem ápolja a részvétet. A tudomány nem 
enyhíti a fájdalmat; a tudomány önmagában te-
hetetlen ott, ahol a sziv sajog. Amire a hideg 
bölcselet képes a fájdalommal szemközt, az nem 
egyéb, mint tompult rezignaczió vagy összeros-
katlás a fájdalom sulyja alatt. — Fájdalom min-
dig lesz a földön, mig ember lesz, s a ker. val-
lás mindig nemes feladatának fogja ismerni; 
balzsamot önteni a fájó sebekre, mert ezt örök-
ségül kapta isteni Alapitójától, ki nem láthatta 
a fájdalmat a nélkül, hogy el ne érzékenyüljön. 
A ker. vallás birja a t i tkát annak, hogy ne csak 
vigaszt öntsön a bánatos szivbe, hanem a szen-
vedést még az öröm forrásává is varázsolja át. 

% 

Hogy ki legyen töltve a keret, melyet a 
műveltségre felállítottunk, szólnunk kell még 
röviden az emberek társadalmi érintkezésében 
nyilvánuló modorról. Müveit társadalomban mü-
veit a modor is. A barbároknál, mint mindenben, 
ugy ebben is nyerseség uralkodik. A milyen az 
ember, olyan a modora. — Nagyon igaz, hogy 
az ember modorának kialakulására nagyon sok 

tényező játszik össze: a nevelés, a véralkat, a 
társadalmi környezet stb.; az is igaz, hogy a 
művészi érzék könnyedséget, kellemet, finomsá-
got kölcsönöz a modornak. De a modor varázsát, 
mely lebilincsel és a melynek hatása alatt min-
dig óhajtott lesz az egyén társasága, a ker. sze-
retet adja meg, mely mindig kíméletet, gyöngéd-
séget, figyelmet és mindenekfölött bensőséget, 
őszinteséget követel másokkal szemben. Mit ér 
a külső illem bensőség nélkül ? Mit ér a külső 
nyájasság, ha a mosolygó arcz nem őszinte, igaz 
lelket takar? Az álnok ember sima modorától 
mindenki fázik, és a hideg külsőség soha sem 
fogja közelébb hozni egymáshoz a sziveket. — 
Sok embernél a nyájasság és sima modor nem 
a belsőnek természetes nyilvánulása, hanem egy 
betanult, mindig készletben tar tot t eszköz, hogy 
vele önző czéljainak meghódítsa az embereket. 
— A Jézus vallása az, mely mig keményen 
ostorozza a képmutatást és álnokságot, szeretet-
teljes kíméletet és a jóságtól sugárzó gyöngéd-
séget köt az ember szivére. 

* 

Fejtegetésünkből talán meggyőződhetni, hogy 
nincs a társadalmi életet mozgató oly nemes 
rugó, melyet a ker. vallás föl nem karolna, nem 
ápolna az emberi szivekben ; meggyőződhetni, 
hogy az igazi műveltségnek összes eleme a ker. 
vallásból nyeri táplálékát, mint a fa koronája a 
gyökérből. 

^S ha azt mondja valaki, hogy a műveltség 
összes elemeit a haladó korral a pihenni nem 
tudó emberi elme alkotta meg, az vagy nem is-
meri az emberi szivet és a művelődés történetét, 
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vagy másokat akar ámitni. Elfogulatlan nagy 
elmék mind beismerik, bogy a czivilizáczió a 
ker. vallás müve. — Honnan van hát mégis 
annyi ellensége a ker. vallásnak, ha abból annyi 
áldás háramlik az emberiségre ? Onnan van, mert 
az ember nem szereti, hogy a vallás őt a bün 
élvezetében háborgassa; a bűnös mindig azt 
óhajtaná, hogy ne lenne biró, ki itél fölötte. 

Azt is mondják a ker. vallás dicsért érdemei ellen, 
hogy : vannak egyének a társadalomban, akik szakitottak 
a vallással, de azért mégis csak a müveit osztályhoz tar-
toznak. — Ne feledjük, hogy azok is a vallás eszméinek 
hatása alatt állanak. Keresztény társadalomban élnek, a 
ker. eszmék művelő hatása alól nem vonhatják ki ma-
gukat. A vallás kivész egyik-másik emberben, de nem 
vész ki az egész társadalomban. 

A tudományt hitelvesztetté tenni senkinek sincs 
szándékában. A tudománynak feladata fönséges. Sokat 
köszön az emberiség a tudomány buvárlatai- és diada-
lainak. Csak azt mondjuk : hogy a tudomány maga nem 
képez teljes műveltséget és hogy pusztán a tudomány 
védő szárnyai alatt alakítani társadalmat és azt békében 
összetartani — képtelenség. Az emberi sziv mindig esen-
gett egy magasabb kéz után, mely őt kalauzolja. Az em-
berek ős időktől kezdve mindig az ég felé fordultak 
segélyért ; az Istennel való összeköttetés szükségességé-
nek eszméje végig húzódik az emberiség történetén, mert 
a tudomány nem képes pótolni a hitet. Az igazi művelt-
ség fénykörében csak a ker. vallás paizsán tar that ja fönn 
magát a társadalom. 

* ' * 

Nagyon megokolt tehát az öröm, mely ez ünnepé-
lyen, szép templomunk megáldásának ünnepélyén, Sziget 
város kath. lakóinak szivét eltölti és oly ünnepies fény-
ben sugárzik le az arczokról. Érthető, miért volt a hivek 
részéről az az áldozatkészség, mely hazánk kulturális 
vég-várának kath. templomát ily művészi diszbe öltöz-
teté föl. Azért ez öröm, ez áldozatkészség, mert minden 
ker. hivő jól tudja, hogy a czivilizáczió áldásai a ker. 
vallás csatornáján szivárognak át mihozzánk. Tudja min-
den hivő, hogy a társadalmat boldogító, igazi műveltség 
nem létezik azon vallás nélkül, melynek szolgálatában 
áll e templom. 

Azt mondtam, hogy a ker. vallás a legfonségesebb 
eszmék tárházát nyitotta meg a művészet számára. Bizo-
nyíték reá szép templomunk is, melynek falait a ker. 
eszmék fénysugaraival aranyozá be a festő művészet. 

lm ! a szentély boltozatán látható kép Máriának, a 
földön élt legszentebb, legártatlanabb keblű emberi lény-
nek, megkoronázását tünteti elő. 

Az egyház azon alapgondolata van itt kifejezve, 
hogy az igaz erény az Isten előtt jutalmat nyer. A világ 
ritkán szokta az igazság mérlegével osztogatni a jutal-
mat. A ki jobban tud lármázni, ügyesebben forgolódni, 
vakmerőbben föllépni, a hiúságnak tömjénezni, az szokott 
boldogulni a világban. Nem ugy van ez az Istennél. — 
Ne sirjatok ti becsületes lelkek, kiknek erényét és tisz-

tes fáradozását nem méltányolja a világ! Nézzetek e 
képre és viduljon lelketek, mert az Isten előtt az igaz 
erény nyer jutalmat. 

Ott fénylenek az ég királynőjének, Máriának köze-
lében az ő buzgó tisztelői éa hü szolgái, kiket Magyar-
ország adott az égnek. Méltán foglalja el közöttük az 
első helyet: 

Sz. István, kinek nagy nevéhez a ker. vallás által 
Magyarországon meghonosított czivilizáczió magas ér-
deme fűződik. Ez az isteni Gondviselés által nemzetünk-
nek válságos időben adott nagy államférfiú és bölcs feje-
delem is azon meggyőződésben lévén, hogy ker. vallás 
nélkül nincs igazi czivilizáczió, lett Magyarországon e 
vallásnak apostolává és iktatta annak meghonosítása által 
nemzetünket az európai kultur-népek sorába. — Méltán 
sorakozik sz. István mellé a magyar nemzetnek egy 
másik nagy királya és büszkesége : 

Sz. László, kinek fejéről leragyogó fény elvilágitott 
e hon határain tul, egész Európa müveit népei előtt 
tiszteletet szerezvén nagy nevének. E nagy királyunk 
is a mérlegbe vetette kardját a ker. vallás érdekében és 
erélyes kezekkel verte vissza a pogányság végső erőlkö-
déseit, hogy a ker. vallás czivilizáló fényénél polgárosult, 
nagy és boldog legyen nemzete. 

S mert a magyar nemzetet a ker. vallás paizsa 
alatt nemcsak a férfi-nem tette nagygyá és polgárosulttá, 
hanem méltó osztályrészt követelhet magának abból a 
nő-nem is, 'megtalál ja e szent helyen a maga dicsőségét 
helyes arányban a nő-nem is. I t t van a magyar nemzet 
egén fényesen ragyogó két csillag a nő-nemből. Egyike : 

Sz. Erzsébet. Mintaképe a nemes keblű, müveit 
magyar hölgyeknek. — A trón magaslatáról leszállott a 
nyomor kunyhójába és enyhítette a szenvedők fájdalmát. 
A szeretetnek megtestesült angyala volt ő ; nemének e 
czimen is büszkesége és dicsősége. Tanulja meg tőle 
minden magyar nő, hogy a nő sohasem oly magasztos, 
oly tiszteletre méltó, mint midőn a nyomor által sújtot-
tak nemtőjeként jelenik meg a jótékonyság mezején. 
Tartsa büszkeségének a nő és egyik legszebb hivatásá-
nak : enyhíteni a nyomort, balzsamot önteni a fájdalom 
sebére. A dicsőség és hirnév hiu vadászata nélkül legyen 
a felebaráti szeretetnek jótékony angyala. 

A negyedik kép: 
Sz. Margitot, IV. Béla magyar királynak leányát 

ábrázolja. Zárdákban nevelkedett ő. Ezen zárdák egyiké-
nek, melyben Margit 19 évet töltött, romjai ma is lát-
hatók az ő nevét viselő területen, Budapest paradicso-
mának nevezett Margit-szigeten. Tanult a zárdában kora 
műveltségi színvonalának megfelelő világi ismereteket, de 
tanult különösen isteni félelmet. Legyen ő mintaképe min-
den magyar leánynak, hogy ne a száraz, tudományos isme-
retekben keresse nőiességének, szendeségének, szeretetre-
méltóságának palládiumát, hanem szive jóságában. Ne 
feledje a nő, hogy az ő szellemének ragyogó napja nem 
a főben van, hanem a szívben. Amely nőnek szive nemes 
érzelmekben gazdag, az boldog lesz önmaga és boldogí-
tani fog másokat. Az értelmi képzettség nagyon szép 
dolog, de csak a vallás társaságában üdvös. Amely nő 
szellemi gazdagságát csak az ész ismeretében bírja és 
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üres a szive, az a nő elbizakodott, hiu, szeszélyes, nőies-
ségéből kiemelkedett, kiállhatatlan lesz és czéltáblája na-
gyon sok gúnynak és forrása a saját és mások boldog-
talanságának. A női szivnek fölöttébb nagy szüksége van 
a vallás mentő horgonyára, hogy le ne szálljon azon 
magaslatról, melyen tisztelet és becsülés környezi őt. A 
női szivnél valami szebbet nem teremtett Isten. A férfi 
sziv csak árnyéka annak. Gyöngédség, kellem, törhetetlen 
odaadás, finom érzék, tapintat, türelmes hiiség és rendü-
letlen bá torság: mindez megvan a női szivben. De bár 
gyöngéd a női sziv, mellette szenvedélyes is ; finom ér-
zékű, de könnyen sérthető és ingerlékeny ; mélyen tud 
szeretni, de féltékeny. Azért a női szivet csak Isten 
folytonos jelenléte fékezheti, hogy hivatása magaslatán 
megmaradva, a férfit Istenhez emelje, a földet boldog-
sággal árassza el. Ne feledje a nő, hogy az igazi mű-
veltség csak a vallás fénykörében található fel ; ne fe-
ledje, hogy a tisztelet és méltóság, mely a nőnek most 
osztályrésze, a ker. vallás müve. 

Hordozzuk tovább tekintetünket a szentélyből a 
templom hajója felé. I t t lebeg fölöttünk a hajó boltoza-
tán az isteni jóság legértékesebb adományainak: a hit-, 
remény- és szeretetnek symboluma. Lebegjen fölöttetek 
e három fényes csillag a társadalmi élet utain is. Őriz-
zétek azokat szivetekben, mint legbecsesebb kincseket. — 
Képzeljük, ha a hit eltűnnék e világról, világossága kialud-
nék, mint az elfújt fáklyáé ! Milyen sötétség, ridegség és 
terméketlenség lenne mindenfelé ! Nem csupán a szentély 
lámpái aludnának ki, hanem el lenne fojtva mindaz, ami 
az emberi kebelben ég és csillog ! Nem volna többé 
imádság, erkölcsi emelkedettség ! Nem volnának többé égre 
fölemelt szemek ; nem volna többé ég ! Kihez fordulna 
a szerencsétlen? Ki volna az igaz és ártatlan vigasztalója, 
reménye? — S ha elvették tőlünk a reményt, mit adnak 
érte cserébe ? Adnak kétségbeesést, ezt a rémes árnyát 
az emberi léleknek, melynek sötét leple alatt csak ro-
mokat látunk és pusztulást. — Ha elvették tőlünk az 
Isten- és felebaráti szeretetet, mit adnak érte cserébe ? 
Adnak modern filantropiát, humanizmust, amely nem 
egyéb, mint a szeretet köpenyébe öltöztetett egoizmus, 
amely azért ftörli le a könyeket, hogy dicsőséget aras-
son ; amely humanizmus mellett a gazdag lehet szivtelen 
és a szegény éhen halhat meg, ha a jótékonyságot az 
adakozó a világ piaczára nem viheti. 

* * 

Mielőtt lelépnék e sz. helyről, engedjék meg szives hall-
gatóim, hogy egy kéréssel forduljak e város kath. lakóihoz. 

Ha a vallás, melynek czivilizáló erejéről szólni 
szerencsém volt, sz. igéivel kopogtat szivök aj taján, ne 
zárkózzanak el annak kérő, esdeklő, intő szavai elől, 
mert a vallás a maga áldásait csak ugy fejtheti ki, ha 
megnyitjuk előtte szivünket, valamint a fizikai világban 
a nap csak azon növényeket érleli és élteti, melyek ár-
nyékba el nem rejtetnek az ő érlelő sugarai elől. 

Áldjuk a jó Istent, hogy a czivilizáló erővel biró 
sz. vallással megajándékozott bennünket. Es áldja meg 
az Isten azon sziveket, melyek a mai lélekemelő ünne 
pélyt szerezték számunkra. 

Áldja meg az egyházmegyénk kormányát kezében 
tartó helynököt, ki magas kora és bokros teendői da-
czára ide fáradt e templom megáldásának magasztos 
ténykedésére. 

Áldja meg e város buzgó apát-plebánosát, ki lan-
kadást nem ismerő tevékenységével oda érlelé az ügyet, 
hogy templomunk minden anyagi alap hiányában ily te-
temes áldozatokat kivánó diszbe öltözhetett. Jól számí-
tott ő, hogy az egyház sohasem volt szegény, amíg hivei 
gazdagok voltak. 

Áldja meg az Isten azon vallásos szivü adako-
zókat, kik anyagi állásukhoz mért áldozataikat, fillé-
reiket oly szívesen hozták meg az Istenháza kidiszi-
tésére. Találják jutalmukat azon fölemelő tudatban is, 
hogy a czivilizáczió nagy épületéhez hordták össze a 
köveket. 

En örömmel kívántam osztályrészt magamnak ez 
ünnepélyből, mert érzem, hogy Isten ez egyházának 
sok hálával tartozom. I t t érinté lelkemet az isteni ke-
gyelem sugára, amely által („vizből és Szentlélekből") 
ujjá születik a lélek ; itt éltem a gyermekkor azon leg-
szebb napját , amidőn először járul tam a legfölségesebb 
lakomához, az oltári szentségben és itt nyertem a ker. 
czivilizáczió első áldásait ; itt mutatám be az if júkor lel-
kesedésével az Urnák első sz. mise áldozatomat. S ma a 
férfikor meggondoltságával nyújtom hálám koszorúját e 
szép templomnak. 

Adja Isten, hogy a ker. vallás teremtette czivili-
záczió tovább virágoztassa e várost és tegye boldogokká 
annak lakóit. Ámen ! 

A művészet és az erkölcsiség. 
IDr. J P i s z t e r I z m i r é t ő l . 

(Folytatás.) 

12. A mondottak első sorban ugyan arra szol-
gáltak, hogy a szépség fogalmát tisztább világításba he-
lyezzék ; de egyszersmind előkészítettek bennünket egy 
ellenvetés megoldására is. Azon álli tásnál: „minden do-
log szép," azonnal hajlandó lenne az ember ezer és ezer 
dolgot (egy darab kő, a varangyos béka, a teve, a laj-
hár, az ördög) megemlíteni, melyeket senki sem mond 
szépeknek. 

Ha átértet tük a 11. p.-ban mondottakat, de külö-
nösen ex axióma alkalmazását: „Denominatio fit a po-
tiori," — ez ellenvetést teljesen értéktelennek fogjuk 
fölismerni. E mellett nem egészen fölöslegesek a követ-
kező megjegyzések : 

a) az, miszerint valami szép legyen, nem attól függ. 
hogy valaki tényleg élvezetet találjon benne, hanem hogy 
az alkalmas legyen arra, miszerint az, a ki fölismeri an-
nak tökélyét, azt szeresse és élvezze. Ha egy darab kőben 
nem láiunk mást, mint éppen egy darab követ, a meg-
ismerés hiányában („conditio sine qua non") az nem fog 
tetszést, élvezetet ébreszteni. De ha észreveszszük annak 
szilárdságát, az alakon levő geometriai szabályosságot, 
elgondoljuk parányainak csodálatos összekapcsolódását és 
az ezt szabályozó törvényeket stb. igen is nagy élvezet 
keletkezhetik bennünk. És ha Isten „az ő munkáiban 
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gyönyörködik," x) ez nagyon érthető azon végnélküli 
tudásból, melylyel ő a legkisebb parány lényegét is át-
tekinti ; 

b) azután, a mint hajlandók az emberek a „szépet" 
és az „érzékileg kellemeset," épugy hajlandók a „nem 
szépet" és az „érzékileg kellemetlent" fölcserélni. Innét 
a pókot, a hernyót rútnak mondják, pedig „undorítót" 
akarnak jelezni ; 

c) végre az itélő erő hiányossága is oka annak, 
hogy itt-ott valamit rútnak mondunk, mikor t. i. az ál-
litmányt nem azon alanyra vonatkoztatjuk, mely értel-
münkben van, hanem egy más valamire. Rútnak mond-
juk a tevét, mikor tulajdonképen a paripa délczeg alak-
jára gondolunk ; rútnak a majmot, mert az embernek 
észt, erkölcsiséget eláruló eszméje forog elménkben. S 
ez igen sokszor történik. 

Az itten kifejtetteket egy nagy ember szavaival 
fogjuk illustrálni, ki ugyan theologus volt, de azért mint 
philosophus is fölér odáig, ahol némely aestheticusok 
állnak: „A hol rend van, ott a szépség sem hiányzik. . . . 
S kétségkívül a jóságnak (tökélynek) nagyobb foka ta-
lálható egy szenvedő emberben, mint egy örvendő féreg-
ben. Es mégis tévedés nélkül dicsérhetjük a féreg szép-
ségétha nyúlánk alkatát tekintjük, színének ragyogását, 
tagjainak harmóniáját és a részek közt levő symmetriát. 
Pedig mint mondjuk a féreg testében élő lélekről: mily 
tetszetősen mozgatja azt, mint igyekszik a felé, a mi az 
állatnak javára van, mint kerüli a mi veszélyes rá nézve, 
mint irányit mindent az állat fönntartására, javára ! Még 
olyan tudósok is vannak, kik a hamunak, a t r . . . nak 
szépségét is hirdetik. Azért az emberi lélek, akárhol 
van is, mindig kiválóbb tökélylyel bir, mint az anyag ; 
ki találná tehát különösnek, hogy az emberi lelket 
még az elkárhozott állapotban is (ördög) szépnek mond-
juk, sőt kiválóan szépnek. . . . Óvakodni kell, hogy egy 
hibába ne essünk. Mindaz, a mit rútnak mondanak, tulaj-
donképen csak egy szebbhez viszonyítva rut, s minden do-
log, a leghitványabb is, szép, ha azt a semmihez viszo-
nyítjuk." 2) 

13. Három teendőnk van még ezen fejezetben. A 
szépségnek talált fogalma segélyével meg kell állapita-
nunk a szép dolgok rangfokozatát, a mi a szép művésze-
tekre nézve fölöttébb fontos. Azután a szépség fogalmával 
szembe kell állítanunk a többi aesthetikai fogalmakat, 
melyeknek egymás közt való fölcserélése a művészet és 
morál közti conflictusnak örökös forrása. Végre a szépsé-
get és az erkölcsi jót kell szembe állítanunk, és egymás 
közti viszonyukat meghatároznunk. 

(Folyta t juk. ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , október 7. Crispi Bismarcknál. — Nem 

csinálunk polit ikát; de lehetetlen hallgatással mellőzni, 
ami bennünket oly közel érdekel. A kath. világnak egy 
nagy égető kérdése van és ez a római kérdés. Világos, 

') „Laetabitur Deus in operibus tuis." Ps. 103, 81^ 
2) August. De vera relig. c. 11. n. 77—8. 

hogy jóbarát és ellenség, — habár különböző indulat-
tal, de egyaránt érvekkel viseltetik minden iránt, ami 
ezen kérdésre vonatkozik. Azért el nem maradhatott a 
mindenféle magyarázat, mikor Crispi — ez idő szerint 
az olasz kormány feje — Bismarck herczeg látogatására 
ment. Az összes európai sajtó t. i. feszegette azt a kér-
dést, hogy vájjon a római kérdés vezette-e Crispit Bis-
marckhoz, vagy legalább képezte-e ez a tárgyalások egyik 
pont já t ? A szabadkőművesség és liberalismus lapjai ezt 
határozottan tagadták, mások kétkedve emlegették, csak 
néhány franczia lap tartot ta fenn erősen a hírt, hogy 
Crispi Bismarckkal a római kérdés felett is csakugyan tár-
gyalt. Nem vagyunk illetékesek mondani, hogy melyik 
felfogás közelíti meg a valóságot, de ex notis internis 
kiindulva lehetetlenségnek tar t juk, hogy a római kérdés 
szóba nem jöt t volna. El nem gondolhatjuk, hogy a jog-
talanul szerzett birtokait joggal féltő kormány feje szóvá 
nem tette volna ezt az ügyet, melyet a rossz lelkiisme-
ret elaludni épp oly kevéssé enged, mint a jog és a jók 
szüntelen sürgetése. Hogy mit határoztak, hogy miben 
állapodtak meg, persze nem tudjuk. De hogy a pápára 
nézve kedvezőbb fordulat állott volna be, nem igen vél-
jük . Nem olyan a mostani politikai helyzet, hogy ettől 
és ebben valami lényegesebb és gyökeresebb változást 
várhatnánk. A kölcsönös bizalmatlanság okozta feszesség, 
mely a külügyi viszonyokat uralja, nem igen alkalmas, 
hogy bizalmas uton elintéztessék egy kérdés, mely az 
olasz körökben oly mélyreható gyökeret vert. Ha majd 
kezdenek leszámolni egymással és egymás között a ha-
talmasságok, ha tisztulni kezd a homályos és zavaros 
helyzet, akkor közelebbnek tar t juk a római kérdés meg-
oldását, mint a kényszerűségből megőrzött és fenntartott 
béke idején. Annyi tény, hogy a minden olasz erőlködés 
daczára még mindig „megoldat lanénak tartott római 
kérdés meg fog oldatni — és természetesen csak a pápa 
javára ; csak a megoldás ideje és módja iránt halandó 
biztos véleményt ma még nem mondhat. Mert hiába 
ámítja magát és a világot Crispi azzal — mint a lapok 
híresztelik — hogy a római kérdés Olaszország belügye, 
hogy ahhoz más nemzetnek nincsen köze. 

Mert ha van nemzetközi kérdés a szó legteljesebb 
értelmében, akkor ez a római kérdés. Nem csak az ola-
szokat, de a világ minden hü katholikusait érinti, illeti 
és érdekli, hogy s miképp van a szentséges atya. Nem 
csak az olasz kormányhoz tartozik viszonyát a szentszék-
hez rendezni ; ez minden hatalmasságnak, melynek kath. 
alattvalói vannak, épp ugy joga mint kötelessége. Bis-
marck herczeg ezt maga és Németország számára nyil-
vánosan beismerte és a pari áll ez minden hatalmasság-
ról, ha kath. alattvalói vannak, akár kath. hatalmasság 
legyen az, akár nem. A pápaság ugyanis nemzetközi 
intézmény ; hatalma, jogköre és befolyása kiterjed a vi-
lág minden részeire, a föld minden országaira. Es a né-
pek és az országok egykedvűen nem vehetik, ha az a 
souverain, kivel közvetlen összeköttetésben vannak, mi-
lyen helyzetben van. Kényszerűségből tűrhetik a méltat-
lan és jogtalan állapotot, mint ezt maga a pápa kény-
telen tűrni, de várhatják a kedvezőbb alkalmat, hogy 
ezt a kérdést rendezzék — bár tagadhatatlan, hogy 
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nagy és súlyos mulasztási bün alól fel nem oldhatók, 
hogy ezt a helyzetet meg nem akadályozták, — de más-
részt igaz, hogy a mint a pápa le nem mondhat jogáról, 
arról a teljes souverainitásról, melyet ő méltán és igaz-
ságosan magának követel, ugy a hatalmasságok — ha-
csak saját jól felfogott érdekük ellen véteni nem akarnak 
— soha sem mondhatnak le ama jogukról, soha sem 
vonhatják ki magokat ama kötelezettség alól, mely reájok 
nézve a valóban nemzetközi intézmény, a pápaság hely-
zetéből származik. Mentita est iniquitas sibi, mondhatjuk 
€rispinek, ha ő csakugyan ugy nyilatkozott, hogy a 
római kérdés Olaszország kizárólagos belügye. Ez nem 
lehet soha, ezzé a pápaság nemzetközi jellege nem en-
gedi elfajulni soha a római kérdést. Azt persze értjük, 
hogy a hivatalos Olaszország legszívesebben maga intézné 
el a római kérdést, mert akkor talán hosszabb időre biz-
tosithatná magának a jogtiprás által szerzett zsákmányt ; 
de hogy Olaszországnak mindenkorra nem lesz meg ez 
az annyira óhajtott öröme, arról majd gondoskodik Az, 
ki nemcsak az egyesek, hanem a népek és nemzetek 
sorsát is intézi. Akkor, mikor bölcsesége elérkezettnek 
itéli a pillanatot, akkor, tunc loquetur ad eos in ira sua 
et in furo re suo conturbabit eos ! ? 

Budapest, szeptember hó 16. Az anabaptisták ter-
jedése kivált az ország fővárosában és környékén már a 
képes lapok illusztráczióiban is mutatkozik, amelyek nem-
rég ismertették az uj anabaptista-fürdő képét, melyet eme 
szektának magát apostol nevével diszitő főnöke a köny-
nyenhivők adakozásaiból épitett, miután „apostol"-társai 
közöl többen már állítólag szép házakat szereztek ma-
guknak a szekta tagjaitól húzott haszonból, akiknek sza-
badalmazott s kizárólagos liferánsai. Mint ebből láthatni, 
az anabaptisták vezérei közt élénk kereskedelmi szellem 
nyilatkozik és sok tekintetben összehasonlítható az a 
kóser és tréfe előnyös alkalmazásával. Ehhez ugyan 
semmi közünk, és ha a hatóság vagy esetleg a királyi 
ügyészség nem látja helyén ennek szálait bővebb vizs-
gálat alá venni, akkor a dolognak nincs további jelentő-
sége ránk nézve, még ha bizonyos kommunisztikus ár-
nyalata volna is, mint a párisi kommün idején — kicsi-
nyített s békés kiadásban — amikor a főkolomposok 
minden hatalmat és előnyt maguknak tudtak biztositani. 

Ámde ahhoz talán szabad hozzászólanunk, hogy az 
anabaptista szekta úgynevezett valláselveinek a gyakor-
latban alkalm BZclScl Bi törvényes rend s vallási béke elleni 
nyilt lázadássá kezd fajulni. Több eset áll eme tényállás 
megokolásához rendelkezésünkre. 

A mult tavaszszal történt, hogy a budapesti sz. 
Rókus-kórházban meghalván egy anabaptistának mondott, 
tényleg felekezetnélkülinek bevallott ember, a szekta 
vezetői az illetékes egyházi s világi hatóságok kijátszá-
sával, az utóbbiak által az eltemetésre kitűzött idő meg-
előzésével, mondhatni erőszakkal vitték el a halottat a 
temetőbe, nagy népcsődületet idézvén elő. I t t nyilván a 
fennálló törvény és hatósági szabályrendeletek elleni 
erőszak vagy ellenszegülés esete forog fenn. Azonban 
az illetékes állami hatóság nem tartotta szükségesnek 
az ellenszegültek megbüntetését szorgalmazni és a meg-

sértett törvénynek tiszteletet szerezni. Bezzeg, ha katho-
likusok követnének el ahhoz hasonlót valamely feleke-
zettel szemben, bizonyára az egész állami apparátus 
mozgásba jönne ellenük ! 

Egy másik, ujabb eset még érdekesebb, és egyúttal 
tanulságosabb is. Újpesten közelebb elhalálozott, Möczler 
György „felekezetnélkülinek" bevallott, tényleg az ana-
baptista szektához tartozó mesterembernek Károly nevü, 
13 hónapos, kereszteletlen f ia; a haláleset bejelentetett a 
plébániai hatóságnál, de a temetés, bár mindkét szülő 
katholikusnak van bejegyezve, felekezetnélkülinek (!) jelez-
tetett. Illek Vincze, újpesti plébános, ki hivatalos ügy-
ben távol volt, táviratilag értesittetvén az esetről, rögtön 
haza utazott s közszeretetben álló egyéniségének sike-
rült az illetőket arra birni, hogy beleegyeztek az elhunyt 
gyermek egyházi eltemetésébe. A temetés idejeül d. u. 
3 óra tüzetett ki. Időközben azonban kijöttek az ana-
baptisták vénei Budapestről s jóval három óra előtt cso-
portos menetben a kivitték a halottat a temetőbe. Az előre 
megintett temetőőr megtagadta tőlük a sirt ; az erősza-
koskodó anabaptisták talán maguk ástak volna ott ilyet, 
ha közbe nem lép Chapó Géza újpesti csendbiztos le-
génységével, kit a plébános a törvény elleni cselekedetre 
figyelmessé tőn, és aki annak tiszteletet szerzendő, mi-
után a plébános a községi elöljáróságnál is lépéseket tett, 
az egész menetet plébániára kisérte, a halottat kocsin 
szülei lakására szállíttatván. F t . Illek Vincze előbb nyá-
jas s meggyőző szavakkal igyekezett az anabaptistákat 
tévelyükről fölvilágositani, midőn ezek azonban szentírási 
idézetekkel válaszoltak — a szabad kutatás protestáns 
elvének dicsőségére — és igy magára az isteni tekintélyre 
mertek hivatkozni, majd meg elég következetlenül „fele-
kezetnélküliségükre" hivatkoztak, a plébános egész erély-
lyel lépett föl ellenük, ugy hogy ezek, látván a hatósági 
segédletet, végre engedtek. Akkor maga a plébános ment 
a halottas házba, hol végrehajtván az egyházi szertartást, 
kikísérte a halottat a temetőbe is, akit két csendlegény-
nek kellett kocsin vinni. A plébános nemcsak nem kivánta 
az illetőktől a hitközségileg kiszabott költség befizetését, 
hanem ingyen végezte a teendőket, sőt a kocsit s a föl-
merült egyéb költségeket saját jából fedezte. 

Erélyes föllépésének, a szülők s rokonok szivére s 
lelkére beszélésének és ri tka önzetlenségének csakhamar 
gyümölcsét aratta : néhány nap múlva a meghalt s any-
nyi nehézséggel eltemetett gyermeknek nővérét, a fön-
emlitett anabaptistának mondott házaspár 5 éves leány-
káját , ki még nem volt megkeresztelve, fölavathatta 
Krisztus egyházának tagjává. 

Ez esetekből kettős tanulság meríthető. 
Első sorban az, hogy — eltekintve interkonfesszió-

nális törvényeink ilyen vagy olyan voltától — fődolog 
mindig az marad : annyi előnyt húzni belőlük az egyház 
s vallás javára, amennyit csak lehet. Ha a törvény, ha 
maga az alkotmány csak a bevett felekezeteket ismeri 
el, akkor újból alakuló bármily vallási szekták mint 
törvényen kivül állók vagy egyáltalán nem tiirendők 
meg, vagy ha a túlzó liberalizmus törvény s alkotmány 
ellenére az úgynevezett egyesületi szabadság alapján 
megtűri azokat, akkor lagalább hatósági ellenőrzés alá 
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helyezze és pedig annyival inkább, minél alacsonyabb 
fokán állanak a miveltségnek ; továbbá minden vallásszerü 
szertartás részükről ugy tekintendő, mint sérelem s gúny 
a törvényesen elismert egyház s vallásfelekezetek ellen, 
és pedig annyival inkább, minthogy mutatványaik a 
gyülekezési j og szempontjából sem engedhetők meg, ha-
csak nem ama czimen, hogy azok látványosságok, akár 
az állandó Papr ika Jancsi színházak. Ekkor is azonban 
alkalmazásra talál a bűnte t tekről s vétségekről, valamint 
a kihágásokról szóló törvénykönyv a vallás elleni csele-
kedetekről szóló része, amennyiben azok a keresztény 
vallás tanainak s szertar tásainak méltatlan s il letéktelen 
utánzatai , a szentségek kiszolgáltatásának profanácziói, 
amelyeket ha az állami hatóságok megengedhetőknek 
tar tanak, alig felelnek meg a törvény s alkotmány szelle-
mének, mely az elismert s bevett vallások külső nyilvá-
nulásainak is t iszteletet biztosit, másfelől pedig tár t ka-
put nyitnak oly eszmezavarodásnak, mely az állami fölség 
elleni hasonló profanáló és sértő nyilvánulásnak hasonló 
megtürését követelhetné. 

Ugy szintén teljes érvényt kell szerezni az ana-
baptis tákkal szemben az 1868. évi XLII . t. cz. ama 
— bár más tekintetben kifogásolt — követelésének, 
mely szerint a szülők vallását tartoznak követni gyer-
mekeik nem szerint egész 18 évökig; ennek alapján a 
szolgabirák illetéktelenül jegyzik be „felekezetnéküliek"-
nek a keresztelt szülők kereszteletlen gyermekeit . Ha ez 
utóbbi nem történnék, akkor az anabaptisták nem ad-
hatnák a fe jüket oly ellentállásra, mint a fönnebbi ese-
tekben lát tuk, sőt nem erősít tetnének meg ama hiedel-
mükben, hogy nem tartoznak engedelmeskedni az állam-
nak, ha Mayer Henrik ur, „apostoluk" ugy találja, 
minthogy ez utóbbi képezi mindenben illetékes lelkiisme-
reti legfőbb forumjuka t . 

Tekintetbe veendő az is, hogy ahol elnézik a gyer-
mekek vallásáról szóló törvény megsértését , sőt ez utób-
binak a felekezetnélküli anyakönyvek hatósági vezetésével 
pá r t j á ra állanak, ott azután ne csodálkozzanak, hogy a 
nazarénusok a hadkötelezettség teljesítését megtagad ják . 
Quod uni justum, alteri aequum. 

A legtanulságosabb eredmény mindenek fölöt t ez 
esetekből, hogy az egyházi s polgári hatóságok egyet-
értő föllépése, kiváltkép pedig az éber őrködés az egy-
ház s vallás jogai- s igazainak sértetlen megóvása fölött , 
valamint a szelid, de erélyes, mindenben következetes 
föllépés tetemes sikereket képes fölmutatni . 

Az ananbaptista szekta terjedésének ez a legnagyobb 
gátja, valamint a legerősebb módja tévelyükből való kigyó-
gyitásuknak, legalább, ami a jóhiszemüeket illeti. Ezeket 
szóval s tettel meg lehet és meg kell győzni, hogy vagy félre 
vannak vezetve, vagy tudatlanok, minthogy mindaz, ami 
jó az anabaptista tanban, megvan még nagyobb tökélyben 
a kath. egyházban, ami azon kivül van, az vagy rossz s 
elitélendő, vagy közkereseti szövetkezethez, esetleg rész-
vénytársasághoz hasonlítható. Fráter Laicus. 

Chátillon -SUr-Mame. Francziaország katholikusai 
közadakozással toronymagasságú emléket emeltek Châtil-
lon-sur-Marne-ban II. Orbán pápának, a kereszteshadak 

megindí tójának. Az óriás szobor beszentelése f. évi jul. 
21-én tör tén t . Jelenvolt Langénieux bibornok, számos 
érsek, püspök, szerzetes-rendi főnök, világi notabilitás és 
tengernyi néptömeg. 

A jelenvolt főpapok és rendfőnökök ez alkalomból 
fel iratot intéztek XII I . Leo pápához, ki szokott fenkölt 
szellemben válaszolt. 

A két monumentál is irat szövege következő: 
Beatissime Pa te r ! 

Qui tamdiù bonorum omnium fuerat in votis, ac 
tan topere Galliae et Romanae Sedis decori p rofu turus spe-
rabatur , is demum dies, nobis divinitus datus, illuxit. 

Hodie scilicet, XII0 Kalendas Augusti, Castellione 
supra Matronam, non procul ab inclyta Rhemorum civi-
tate, quo loco natus traditur, Beato Urbano II. Pontifici 
Maximo, praestantissimum arte simul et moJe monumen-
tum, summo appara tu , inter densissimam cleri populique 
mult i tudinem, repetit is undique omnium plausibus, rite 
dedicatum est a tque consecratum. 

Cui nos tanto civium concursui, Beatissime Pater , 
eo alacriori animo ex dissitis Gallige part ibus et finitimis 
etiam nationibus Episcopi accessimus, quod ipsa Sanctitas 
Yestra Pii IX. Ven. Memor. vestigiis insistens, post red-
in tegra tum Beati Urbani immemorabilem cultum, mo-
numentum hoc erigi optaverat et de proprio aerario pe-
cuniam conferri jusserat . 

Quid^enim dulcius Nobis esse possit quam ut pa-
ternae voluntati obsequi festinemus ? Quid vero antiquius, 
quam ut Pas to rum Principi, coram commissis Nobis gre-
gibus, solemne praestemus obsequium ? Quid demum aetate 
hac nostra opportunius, quam ut Romanae Sedi, celebrata 
Sanctorum Pontificum memoria, Christifidelium amorem 
conciliemus, ejusdemque decus magis ac magis adau-
geamus ? 

Hodiernum vero diem quod attinet, Pater Beatissi-
me, res, ut vera loquamur, prae festorum pompa ac so-
lemnitate, supra omnium vota fatemur successisse ; et 
Beato Urbano II . Sanctitatis Vestrae antecessori tarn in-
clyto, suis meritis non adeo indignos honores persolutos 
fuisse gloriamur. 

Quem enim Pontificem olim Sancta Mater Ecclesia 
invictissimum suae libertatis propugnatorem, publica? pa-
cis custodem, vindicem morum, flagellum simoniacse luis, 
Christi sepulcri l iberatorem, et devotissimum Virginis 
Marisé servum cognovit ac mirata est, hunc hodie Coeli-
tum nimbo caput redimitum, grandi sculpturae arte ex-
pressum, eloquentiae vi praecipua celebratum, ac pene 
innumerae multitudinis plausibus et piis concentibus ad 
cœlum usque elatum, Nos propriis oculis, cum summo 
animorum gaudio, conspeximus. 

Dum vero recogitabamus qua patientia, qua longa-
nimitate fortis ille Christi athleta, nec virtute Gregorio 
VI I . impar, nec temporum iniquitate fractus, olivae ramum 
adversariis primus obtulerit , et per turbatas Ecclesiae res 
sapienter cunctando res t i tuent , Nobis suaviter in mentem 
succurrebat magna Pontificis illius imago, qui in praesenti 
totius orbis procella, navis Ecclesia? clavum, auspice ma-
ris Stella, impavidus regit, disceptantium regum arbiter 
jura dicit, praepotentes inimicos ad deditionem ingenii vi 
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ac prüdentia, subigit, universis pacem prsedicat, et popu-
lis ac viris principibus quasi splendens lumen in ccelo, 
viam qua salvi fiant ostendit. 

Sit ergo Beatus Urbanus nostris totiusque populi 
votis bonus ac praesens ! Ad omnipotentem Deum, pro 
sua potentia intercessor adstet ! Procul tandem a patria 
nostra dilectissima, procul ab Ecclesia catbolica tot mala 
pellantur ! E t Sanctitas Yestra, Beatissime Pater , sospes 
semper et incolumis, totius orbis negotia, ad gloriam Dei 
et Ecclesise incrementum, sustinere quam diutissime ac 
regere valeat ! 

Omnes Nos intereà congrcgati Episcopi, ad pedes 
Sanctitatis Vestrse provoluti, eosque devotissime deoscu-
lantes, ut Nobis nostrisque gregibus Apostolicam suam 
benedictionem largiri dignetur supplici prece exposcimus. 

Actum Castellione supra Matronam in Galliâ, die 
XII0 Kalendas Augusti, ann. MDCCCLXXXVII. 

A szentatya válasza : 
Dilecto Filio Nostro Benedicto M. S. R. E. Presbytero 

card. Langenieux arch. Remensi et VV. FF. Archiepis. 
et Epis, ac Düectis Filiis Moderatoribus Religg. Ordd. 
qui Castellionem S. M. in Gallia B. Urbano II. hono-
rem habituri convenerunt. 

LEO P P . XIII. 
Dilecte Fili Noster, Venerabiles Fratres ac Dilecti 

Filii, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Litterarum vestrarum officio valde delectati sumus, 

quo novimus Beati Urbani II. Praedecessoris Nostri si-
mulacrum arte simul et mole spectabile, Castellione supra 
Matronam, qui locus natalis ejus traditur, in magna ve-
stra et omnium ordinum Isetitia et frequentia XII. Ka-
lendas Augusti fuisse dedicatum. Dignum sane erat ut 
hujusmodi honor haberetur Pontifici virtutum et rerum 
gestarum gloria insigni cujus Nos cultum promovendum 
censuimus, ejusque illustrium meritorum in ista regione 
publicum monumentum extaret hoc prsesertim sseculo, 
quo multi sine vera virtutis laude, insignia tamen virtu-
tis publice assecuti sunt. Commune autem studium, quod 
Vos ad augendum Beati Urbani honorem, et memóriám 
celebrandam contulistis, pietas et religio fidelis populi 
quse hac occasione splendide enituit, uti Nuntius Noster 
diserte ad Nos retulit, plene effecerunt ut solemnia a 
Vobis acta eum splendorem habuerint, quem rei ipsius 
dignitas omnino postulabat. 

Gratulamur itaque intimo animi sensu, quod ve-
stris et bonorum omnium fuerat in votis feliciter tan-
dem peractum fuisse atque ita peractum, ut unum idem-
que monumentum, non modo sit publicum honoris munus 
Pontifici meritissimo redditum, sed etiam studii et obse-
quii vestri itemque Cleri et populi Gallise erga banc 
Apostolicam Sedem quam Ille tenuit et illustravit miri-
fice, apud posteros testificatio sempiterna, egregios autem 
sensus quos erga Nos in litteris vestris declarastis, effuso 
dilectionis studio prosequimur, ac votis vestris Nostra 
adjicimus Deum enixe adprecantes, ut Beati Urbani me-
nt is Ecclesiam in magnis fiuctibus laborantem propitius 
respiciat, Yobis et Clero vestro ad bonum certamen cer-
tandum vires addat, ac in dilecta ista Patr ia vestra eum 
spiritum fidei et religionis foveat ac provehat, per quem 

ipsa olitn florentissima et invicta extitit. Horum autem 
coelestium munerum auspicem, et pignus prsecipuse bene-
volentise Nostrse esse cupimus Apostolicam Benedictionem, 
quam Tibi Dilecte Fili Noster, et Yobis Yenerabiles Fra-
tres ac Dilecti Filii, cunctisque vigilantise vestrre concre-
ditis, peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romse apud S. Pet rum die II. Augusti Anno 
MDCCCLXXXYII. Pontificatus nostri Decimo. 

LEO P P . XIII. 

IRODALOM. 
= Előfizetési felhivás ily czimü munkára : Igaz-e, 

hogy mi katholiknsok mindenben hátra vagyunk s 
ha igen, mi ennek az o k a ? irta Munkay János, Esz-
gom-főmegyei áldozópap, Léva ker. esperes, tanfelügyelő, 
lévai főgymn. és állami tan. képezdei érseki biztos, ga-
ram-ujfalusi plébános. — A külföldről behurczolt libera-
lismus nem csekély veszélylyel fenyegeti a katholiczis-
must édes hazánkban. Igaz, hogy még el nem kobozták 
az egyház vagyonát, s el nem közösiték minden isko-
láját, de az ország lassankénti dekatholizására a talaj 
igen is el van készitve. A külföldről importál t szabad-
elvüség következetesen halad út jában ; a magv. kir., egy-
kori kath. jellegű egyetemünk csaknem teljesen confis-
cálva, heterogen tehetségekkel megrakva, kath. alapjaink 
kérdésessé téve, a megbukott zsidó-keresztény házasság, 
polgári házasság nevezete alatt kilátásba helyezve ; a 
községi autonom rendezés minden keresztény jellegéből 
kivetkőztetve stb. oda látszik irányulni, hogy a nemzet 
múlt ját felejtve önkezével rombolja le azon jeles intéz-
mények emlékét, melyekbe egykori dicsősége arany be-
tűkkel volt bevésve. Annyi bizonyos, a legközelebb le-
zajlott népképviselőválasztások is tanúskodnak, hogy a 
mostani szabadelvű hatalom részéről valami rendkivüli 
eseményekre el lehetünk készülve. Mintha csak élet-ha-
lálharczot kellene vivni, országszerte megindultak a kü-
lönféle állami, megyei és községi hatóság közegei, hogy 
a kath. érzületü képviselőjelölteket minden áron meg-
buktassák. Azért jónak láttam e müvem megírásához 
hozzáfogni, s a helyzet megvilágításához részemről is, 
akinek bő alkalma volt a szabadságharczot megelőző 
időket, valamint az absolutismus s a visszaállított alkot-
mányos világ eseményeit éber figyelemmel kisérni — hoz-
zájárulni. Biztat ugyan a remény, hogy az ur Isten 
még jó idején gondoskodni fog eszközökről, miszerint a 
fák az égbe ne nőjenek, s van még apostoli királyunk 
is, a ki az ország s egyház vesztére irányzott törekvé-
seket meghiúsítani fogja. Idezárom tájékozásul müvem 
tartalmát. — Tartalom: Mi az oka, hogy a prot. ki-
sebbség uralkodik hazánkban, a katholikusok pedig hát-
térbe szorulnak? Igaz-e, hogy Magyarország protestan-
tizmus nélkül föl nem állhatna ? A parlamentarizmus vi-
selt dolgai Magyarországon. Igaz-e, hogy a róm. kath. 
anyaszentegyház Krisztus Jézus egyháza ? Lehet-e örülni 
azon, hogy Magyarországon több vallásfelekezet létezik ? 
Á kath. és prot. érdeklődés és semlegesség. A magyar 
kath. egyház és a népképviselők. Protestáns vívmányok. 
A szentírás isteni tekintélye kath. és prot. szempontból. 
A szabadvizsgálat eredménye és a ker. társadalom. A 
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jelenkori hitetlenségnek kik az okai ? Egy u j adat a 
protestáns szabadság gyászos eredményéhez. Igaz-e, bogy 
hasztalanok a szentségek s miért ? A protestáns papság 
jelen állásában megfelelhet-e világra szóló papi hiva-
talának '? Az isteni tisztelet ünnepélyes szolgálata kath. 
és prot. szempontból. A templomok diszitése kathol ikus 
és protestáns szempontból. A kath. egyház ünnepei pro-
testáns szempontból megitélve. Az egyházi kath . szer-
tartások, miért nem tetszenek a protes tánsoknak ? Az 
imádságok szelleme kath . és prot . szempontból. A Con-
firmatiónak ünnepélyes kiszolgáltatása kath. és prot . 
szempontból. Igaz-e, hogy mi katholikusok a bold. Szüzet 
s a Szenteket imádjuk s mi adhatot t okot e r ága lomra? 
Az eskii profanató ja s annak következményei kinek ro-
vandók föl ? Az Isten, bold. Szűz és szentek nevének 
káromlása. Mi az oka, hogy még a szabadkömivességgel 
is szövetkezik a protestant ismus ? A protestáns elvek 
befolyása az egyházi és állami rend felforgatására. Az 
egyházi törvénykezések megszüntetése. Cujus Regio, il-
lius et Religio. A prot . elvek érvényesülése az egyházi 
törvénykezés s papi rend kiváltságainak megszüntetése 
ügyében. A protestáns elvek befolyása az egyház törvé-
nyes vagyonszerzése- s birtoklására. Miért fogynak jelen-
korunkban a kegyes á j ta tos alapítványok ? Igaz-e, hogy 
a kath. papság száma csökkenő félben van s mi ennek 
az oka ? Igaz-e, hogy a vallás és egyház annál szaba-
dabb, minél több vagyonától megfoszt ják ? A Péterfil lér 
kath. és prot . szempontból. A kath. egyház a társadalom 
szabadságának egyik hatalmas palladiuma. A katholiku-
sok türelmessége és a német culturharcz. A családi vi-
szonyok elrendezése kath. és prot . szempontból. A pol-
gári házasság kath. és prot . szempontból. A hi túj í tást 
nagyban előmozdította a papság nősülési ha j lama is. A 
bűnhődő s vezeklő élet becse ka th . és prot . szempont-
ból. A bőjtölés kath. és prot . szempontból. Kicsodák 
nagyobb hazafiak, a katholikusok-e vagy a protestánsok ? 
Mi az oka, hogy a magyar protestánsok az irodalom 
terén kiszorítják a katholikusokat ? Az erkölcsi s tudo-
mányos haladás kath. és prot. szempontból. Igaz-e, hogy 
a katholikus nép butább és munkálat lanabb, mint a p ro -
testáns ? A protestáns tudományosság s mivelődés a 
gymnáziumokban. A kath . püspöki kar és a tudományos 
főiskolák és egyetemek. A kath. püspökség érdeme a 
leánynevelés terén. A kath . püspöki méltóság a föld-
mivelés, gazdászat s müiparral szemben. A munkának 
megszentelése a kereszténység s egyház által. A műipar 
felszabadítása kath. és prot . szempontból. A bűnösök 
megtérítése kath . és prot . szempontból. Missio a nép 
számára, kath. és prot . szempontból. A szerzetes rendeket 
miért gyűlölik a protestánsok ? A szerzetes szüzek vagyis 
apáczák kath. és prot . szempontból. A haldokló betegek 
ellátása kath. és prot . szempontból. A temetés és temető 
kath. és prot. szempontból. A holtak segélyezése kath. 
és prot . szempontból. Megtérések a kath . hitre (Con-
versziók). Az apostoli szent-szék tekintélyének megfo-
gyatkozása és a jelenkori honvédelem, militarismus. 

A n. VII I . r. 12 ivre ter jedő munkának, mely még 
ez évben jelenik meg, előfizetési ára 1 forint. A meg-
rendelések a szerzőnél Garam-Ujfa lu , Barsmegye, u. p. 
helyben, bérmentes szétküldés mellett , legczélszerübben 
a pénz előleges beküldésével eszközölhetők, mivel ez 
esetben az előfizető meg lesz kiméivé az utánvétel te-
temes költségeitől. A megrendeléseket f. é. okt. 15-ig 
megtétetni kérem, hogy a nyomatandó példányok száma 
iránt tájékozhassam magamat . A korszerű s a jelen 
egyházi és hazai viszonyok tisztázására alkalmazott ezen 
munkának tiszta jövedelmét a szegény kath. tanítók fel-
segítésére. illetőleg az országos kath. alapnak ajánlom 
föl. Gyűj tőknek minden tiz példány után egy tisztelet-
példánynval szolgálok. Kelt Garam-Ujfa lu , 1887. Sz. Ist-
ván első apostoli királyunk napján, aug. 20-án. Munkay 
János. 

VEGYESEK. 
*** XÜI. Leo pápa 1888. j anuár 1-én fogja bemu-

tatni az Urnák aranyáldozatát . 
— Simor JállOS bibornok hgprimás ő emjának 

főpásztori körlevelét a pápa jubi leumáról dr Steiner 
Fülöp pápai praelatus ur lat inra fordí tot ta . 

— A zászlószentelésekre vonatkozólag a S. Officium 
legújabban igen fontos határozatot hozott . Nem szabad 
benedikálni, s templomban használni, csak oly egylet 
zászlóját, a melynek alapszabályai egyházi jóváhagyást 
nyertek. Templomba nem benedikál t zászlót bevinni nem 
szabad. 

— Az osztrák katholikusok ezidén két helyen tar-
tot tak nagygyűlést . Csehországban a németajkú katho-
likusok nagygyűlése Warnsdor fban volt. Ennél sokkal 
impozánsabb vala a felső-ausztriaiaké Linzben, hol a 
legfőbb hatóságok is résztvettek a kath. hitélet nagy-
hatású nyilvánulásában. 

— A budapesti esperesi kerület számára ő emi-
nentiája Cselka Nándor prépost óbudai plebános-esperes 
mellé f. hó 3-án kelt leirattal h. esperesekké Kanovics 
Béla józsefvárosi és Bogisich Mihály prépost budavári 
plébános urakat nevezte ki. Amaz mint a népességre 
nézve egy egész egyházmegyével felérő józsefvárosi plé-
bánia lelkésze, ki mint szónok is kiváló nevet vívott ki 
magának, évek hosszú során át bokros érdemeket szer-
zett a kitüntetéshez ; emennek nevét pedig kivált a tisz-
tul tabb egyházi zene emelése országos tekintélylyé emelte. 

A Szent-István-Társulat tudom, és irod. osztályának 
az ügvr tnd elkészítésére kiküldött bizottsága munkála-
tával már elkészült. A társulati t i tkári hivatal a jövő 
hét folyamán az osztály tagja inak megküldi a javaslatot 
s az osztály még e hóban fogja megtar tani összülését. 

Kérelem. A Szent-István-Társulat XIII . Leo pápa 
ő szentsége jubi leuma alkalmából, fenállása óta kiadott 
összes müveit felajánlja ő szentségének. — A müvek 
közöl : „Élö Szent Olvasóról nevezett Mária-Társulat 
II. kiadás. Pest, 1866. továbbá „Aufopferungs-Gebete 
zur Feier der unbefleckten Empfängnis s der seligsten 
Jungfrau Maria. Pest I855.u czimüek nincsenek többé 
a társulat b i r tokában. Alulirott hivatal tisztelettel kéri 
azokat, a kiknek e fenn jelzett müvek megvolnának, 
hogy e müveket a társula tnak átadni szíveskedjenek, — 
a társulat e müvekér t a kiadásában megjelentek közül 
szívesen szolgál. Budapest . 1887. októb. 8-án. A Szent-
István-Társulat t i tkári hivatala. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VIII. , József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendó. 

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

NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM. 

: Előfizethetni 
E minden 
\ kir. postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
i tőnél, és Rudnyánszky 
: Â. könyvnyomdájában. 
: IV., Papnövelde-utcza 
l 8. sz. alatt, hova a ne-
Ë taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
l ben, intézendök. 

Budapesten, október 12. 30. II. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A pest i főtemplom törte'netéből néhány nevezetesb esemény, az 1686—1703, terjedő 
időszakból. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A kul turegyletek kongressusa. — S á t o r a l j a - U j h e l y : „Pápai kísérletek" — 
és az a „rendszeres felekezeti dressura." — Kath. Egyleti Élet: A Szent-László-Társulat. — Kath. Actio: Az erd. kath . Statusgyülés.— 

Irodalom: A „Katholikus Világ". — Vegyesek. 

A pesti főtemplom történetéből néhány nevezetesb 
esemény, az 1686—1703. terjedő időszakból. 

A törökök kiűzetése után mindinkább gya-
koriak ama események, melyek feljegyzőkre 
akadtak, s igy emiékök reánk is maradt , ezek 
egynémelyike főtemplomunk történetében oly 
érdekes, bogy azokat min t a templomnak tör-
ténésze, felemliteni kedves kötelességemnek tar -
tom. Ilyenek : 

A pesti iskolák zsengéinek keletkezése. 
Mindjárt a visszafoglalás után kellett Pes-

ten plébánia-iskolának megnyilnia. Ezt muta t j a 
Apczi István tanúskodása, ki első évben, 1687-ben 
Pest meghóditása után j ö t t ide magyar mester-
nek. A magyar iskolát a magyar páter gon-
dozta. Ez, 1689-ben, mint olyan, akihez az iskola 
tartozik, a város tanácsához folyamodott, hogy 
a mester lakásához a tanács istállót épit tetne. 
Febr. 19-ikén t a r to t t tanácsülésen azonban e 
kérelem teljesitése e l o d á z t a t o t t . A p c z i bácsi-
val, ki a budai borokat a kellőnél jobban meg-
szerette, Kolocsányi kanonok plébános ur nem 
volt megelégedve, azért mellőzése i ránt a ta-
nácshoz folyamodott azzal az inditványnyal, misze-
rint társtanitóul (Mitschulmeister) más helyez-
tessék, ki mindazt k a p j a , amit Apczi birt . 
A tanács 1698. szept. 19-ikén t a r to t t ülésében 
az ügy elintézését a plébánosra bizta. A társ-
tanitó kifejezés feltételez egy második tani tót 
is. Ilyen létezett „Joseph" nevü német tanitó-

A tanácsülési jk. laconicus feljegyzése igy hangzik : 
.1689 Sess. den 19 febr. der Ungarische pater von ihr 
Schulmeister und ein Bestall angangen. Ist ihm Vertrös-
tung geben. 

ban, akiről 1691. márcz. 3. és 7-ikén t a r to t t ta-
nácsülésben történik emlités. Az 1700. febr. 
12-ikén t a r t a to t t tanácsülésben pedig Zangel 
nevű német mesterről van szó, ki panaszt emelt 
Hart l Mihály állami hajógondnoksági irnok ellen, 
ki praeceptorkodása által belekontárkodik is-
kolamesteri hivatalába. Behatóbb nyomozás után 
kitűnt, hogy Har t l Írnokot maguk a gyer-
mekek szülei kér ték fel a tani tásra , mer t Zan-
gel uramnál jobban ér t a tanításhoz, de Zangel 
hibás szigora, a tanórák be nem tar tása, túl-
ságos szünidő adása, a gyermekek fegyelmet-
lensége miat t a tanácstól komoly figyelmeztetést 
érdemel. Har t lnak a tani tás továbbra is meg-
engedtet ik , hogy kitűnjék, melyik fog jobb 
eredményt felmutatni . Zangel nem ta r tha t t a 
magát, mert már junius havában Schnabel Ká-
roly működik mint német iskolamester. *) Apczi 
sem birta az ellene emelt panasz után sokáig 
helyét megtartani , mer t 1700-ban Strabay ne-
vével találkozunk, ki a tanácstól, mert viselete 
nem felel meg a kapot t instructióknak, márcz. 
9-én ta r to t t ülésből azon tudósítást nyeri, mi-
szerint helyébe negyedév letelte után más fog 
felvétetni. 

A város belkormányzatának szervezete ez volt: 
Buda épp ugy mint Pest a visszafoglalás 

után császári kamarai inspector által kormá-
nyoztatott. Werlein István budai inspector, aki-
nek joghatósága alá Pest is tar tozott , 1688. ju-
nius- 20-ikán rendeletet adott ki, hogy Buda 
belkormányzását maga eszközölheti. 1688. deczem-
ber 13-dikán ugyanő kinevezvén számára az első 

T. ü. jk. 1700. jun. 15. 
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polgármestert Salgári Péter postamester szemé-
lyében. Pest megelőzte Budát, i t t már korábban 
szerveződött a tanács, mert biró és tanácsosok 
a polgársággal egyetemben már 1688. márczius 
5-ikén szervezkednek és városi gyámot válasz-
tanak. Ezen ülés az első, melyről a tanácsülési 
jegyzőkönyv emlitést tesz. Miután Herold Hen-
rik Sziegfried az első kinevezett pesti biró le-
köszönt, helyébe 1695 jan. 3-ikán megválasztatott 
Properger Jakab. Ez alkalommal a biróválasztás 
módozata is meghatároztatik és jegyzőkönyvbe 
igtattatik. A választás tényének egyik lényeges 
részét és fénypontját a Szentlélek segitségül hi-
vása képezi, mely a főtemplomban nagymisével 
történik. !) 

A pestis ragály pusztitásai : 
1692-ben nagyobb mértékben lépett fel az 

eddig lappangó pestis, mely a város lakosságát 
nem csekély félelembe ejtette. Szerencsére Pes-
ten még sem pusztitott oly mértékben mint 
Budán és a környéken. Azért ápril 29-ikén tar-
tot t tanácsülési rendelet következtében Budával 
a közlekedés megtiltatott. Május 9-ikén pedig 
a tanács a tisztaság fentartása iránt szigorú 
rendszabályokat hozott. A vallásos buzgalmu néj) 
Istenben helyezte bizalmát és tőle kérte s csa-
pás eltávolitását. Nem egy vallásos intézmény 
és épület köszöni létrejöttét az akkor kifejlett 
buzgalomnak. Ezekről magok helyén emléke-
zünk meg. 

A paplak és templom épitése : 
Alig hogy TXolocsányi kanonok - plébános 

Pestre érkezett, máris a várostól lakást kért, 
hogy abban tartózkodhassék mig plébániája 
elkészül. A tanács 1795. junius 10-iki ülésen 
tárgyalta a plébános e kérelmét. A plébánia 
lakon kivül magán a templomon is épittetett 
Kolocsányi. Az ehhez szükséges pénz gyűjtés 
által szedetett össze, többnyire a hivektöl. E 
czélból Otecska nevű gyűjtő jár t körül, ki ho-
noráriumát az 1701. november 29-ikén tar tot t 
tanácsülés végzése következtében a főváros pénz-
tárából kapta, hogy e tehertől a templom pénz-
tára felmentessék, és a bejött összes pénzt a 
templom épitésére használhassák. A főoltárt is 
Kolocsányi épittette. Erre a szükséges költséget 
másként nem volt képes összehozni, mint ugy, 
hogy a város pénztárához folvamodott, ebből 

kérelmére a tanács 1697. jun. 25-iki ülé-ében 
30 fr tot a nevezett czélra megszavazott az Isten 
dicsőségére. 

Az iparos czéhek közreműködése az isteni-
szolgálatban : 

Ugyancsak Kolocsányi idejében szabáh^ozta-
tot t a tanácsnak 1697. junius 4-ikén tar tot t 
ülésében az iparos czéhek sorrendje a körme-
neteken, kivált az urnapin. A husz czéhnek ily 
sorrendet kell vala tar tania: Révészek, ácsok, 
kőmivesek, asztalosok, lakató-ok, üvegesek, ko-
csicsinálók és kovácsok, szabók, gombkötők, szű-
csök, szíjgyártók és nyergesek, mészárosok, mol-
nárok, pékek, sörfőzők, végre a pintérek. A 
czéhek e tekintélyes sorrendje kezesség amellett, 
hogy Pesten már az első tizenegy év alatt igen 
élénk lendületet nyert az ipar ; de másrészt hogy 
az iparos nem csupán az ipar érdekének szol-
gált, hanem az Isten dicsőségének is. Mindeme 
iparosok évnegyedenként czéhmiséjöket meg-
tartották, amelyhez a plebánia-templomnak volt 
joga. Ha valamely czéh ezt elmulasztotta, vagy 
más templomban tar ta t ta , azt a tanács hivatal-
ból rendre utasitotta. Történt 1698-ban, hogy 
a plébános ily visszaélések miatt panaszt emelni 
volt kénytelen. A tanács aug. 1. tar tot t ülésében 
ennek következtében a rend megtartása iránt 
intézkedett. Hasonlókép cselekszik a tanács 1700. 
márczius 5-iki ülésén. 

Kolocsányi kanonok plébános lelkészi üd-
vös működéséről már oly sok dicséretest hallot-
tunk, hogy nem mulaszthatjuk a képet, melyet 
magunknak róla mint buzgó papról alkotni ki-
vánunk, még némely adattal élénkiteni, kidom-
borítani. 

Kolocsányi mint lelkész az erkölcsiség lel-
kiismeretes éber őre volt. Nem egy jelentés 
ment tőle a botrány megszüntetése, vagy a 
kellő fegyelem fenntartása ügyében a város ta-
nácsához, ahol az ügy erélyes elintézésre talált. 
Üdvös működését a város igen tudta méltányolni, 
azért kész volt négy évi fáradozásaiért elöljá-
róinál őt méltó jutalom elnyerésére ajánlani. 
1699. jun. 16-iki tanácsülésből Kollonicz bibornok 
prímásnak, mint érseknek ajánlá őt az egy-
kori pesti prépostság elnyerésére, A praeposi-
tura novi montis Pestiensis volt az, melynek 
mibenléte akkor nem ismertetett1) és azért rej-

J) V. ö. a t. ü. jk. 1689. febr. 19-ikén és 1695. jan. 
3-ikán tartott ülése feljegyzéseit. 

*) Annak mibenlétét ismertettem a budavári fő-
templom történetében, 44 — 47 11. 
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tet t kincs gyanánt kerestetett. Midőn pedig 
Kolocsányi eltávozék a plébániáról, tekintve 
azt, miszerint a várostól semmiféle fizetést vagy 
dijázást nem birt, elismerésül a város gyenge 
anyagi képességéhez képest 1699. novb. 13-ikán 
tar tot t tanácsülésében 4 aranyat honorárium 
gyanánt adni megszavazott. 

A plébános jövedelmének szabályozása: 
Ekkor a plébánosnak javadalmából igen 

csekély jövedelme volt. A várostól semmit sem 
kapott. Kitetszik ez Kollonicz bibornok 1702. 
május 27-én a városhoz intézett leveléből. To-
vábbá Kolocsányi remuneratioja ügyéből és Pu-
tanic esetéből, mely a következő : Putanicről 
már emiitettük volt, hogy Pesten saját házával 
birt, melyben lakott is. E ház után járó egy 
évi adó —akkor portio — elengedéseért 1699-ben 
folyamodott a tanácshoz, mit igy indokolt: 
Miután ő öt éven át szolgált Pesten mint plé-
bános fizetés nélkül és miután ez idő alatt 
sok fáradalmat forditott a templom épitésére, 
ennélfogva kéri a nevezett csekély kedvez-
ményt. De továbbá kéri még azt is, hogy lak-
háza a katonák beszállásol ásától ment legyen, 
mivel ő maga lakik benne. A tanács decz. 18-án 
tar tot t ülésében kérelmeit telj esitette. — A 
mellett, hogy a plébánosok a várostól fizetést 
nem kaptak, még segédeiket is magoknak kel-
lett fizetniök. Ilyenekre a város mitsem költött ; 
azért, midőn Kolocsányi segéde, P. Sátori ev. 
János a városhoz fordult, hogy őt, mint káplánt 
rendszeresitse, a város 1699. márcz. 19-iki ta-
nácsülésében határozta, miszerint őt nem alkal-
mazhatja, mert fizetésére nem bir fedezettel. 
— Kivált Nedeczkynek pénzügyei lehettek mos-
tohák. Mig elődei esztergomi kanonokok voltak, 
s mint ilyenek birtak annyit, hogy állásukhoz 
képest élhettek, Nedeczky megkapta a no vi 
montis pestiensis praepositurát, melyek jószá-
gait ugy kereshette, mint Putanic a szt. Zsig-
mondét. Ennek mégis a várban háza, a budai 
hegyekben szőllőkertei voltak, melyek után 
holmi csekély jövedelem is j á r t ; de Nedeczky 
prépostságával Pesten valamely omladék hal-
mazt kapott, melyre tévesen reáfogták, hogy 
az a novus mons. Ennek eltakarítása csak pénzbe 
került volna. 

A város belekezdett később az omladék el-
takarításába, midőn a kegyes rendűek számára 
collegiumot akart épiteni, de az oly fáradságos és 

költséges munka volt, hogy ismét abba hagyta. ') 
A prépostság jószágairól pedig Nedeczky hirt 
sem kapott, annál kevésbbé remélhette azoknak 
megszerezhetését. — Ez időszakban nem volt 
tehát a plébánosnak más jövedelme, mint amit 
stóla fejében és ajándékban kapott. Hogy a 
várostól fekvőségeket nem b i r t , igen felfog-
ható, mert a város még akkor a kegyúri jogo-
kat nem birta s azért ilyeneket adni nem volt 
köteles. A legtekintélyesebb jövedelem e szerint 
a gabona és bor dézsmája lehetett volna, ép azért 
sürgette ezt Kollonicz érsek és maga a plébá-
nos is. 

Uj temető kijelölése : 
A halottak anyakönyvében kezdetben a te-

metkezési hely nincs bevezetve, azonban Ne-
deczky plebánoskodása alatt, tehát 1699 óta 
már rendesen bejegyeztetik, s igy a megelőző 
12 év alat t sem lehettek más temetőhelyek, 
mint ekkor. Ilyenek voltak maga a plébánia 
templom a legelőkelőbbek számára. Azután a 
templom mellett levő temető, mely a templo-
mot körülfogta. Továbbá a többi szerzetesek 
templomai, kryptái, sőt templom-kerületei is, 
Végre a legátalánosabb temető hely, a mely 
extra civitatem-nek neveztetik. 1700-ben a plé-
bános a kecskeméti kapunál kér temető számára 
helyet, melyet a tanács jan. 11-én ta r to t t ülésé-
ben a legalkalmasb helyen ád is. Ettől fogva 
két igen frequentált temető emlittetik a halot-
tak anyakönyvében a „coemeterium ante por-
tám superiorem" és az „ante portám inferio-
rem", mely utóbbi a kecskeméti kapu melletti 
temetőt jelenti. Mivel az extra civitatem elne-
vezés nem fordul többé elő, nem lehet ezen 
temetkezési hely más, mint a coemeterium ad 
portám superiorem, a váczi vagy bécsi ka-
punál levő. E két utóbbi temető sokáig meg-
volt s egyik-másik térképen helyeik fel is van-
nak tüntetve. 

A pócsi szüz-Mária -kép iránt tanusitott 
tisztelet : 

Miután I. Lipót király 1697-ben hirét vette, 
miszerint a pócsi sz. Vazul rendű szerzetesek 
templomában őrzött Máriakép könnyezik, elha-
tározta, hogy e csodás képet Bécsbe áthelyezteti. 
Csáky Imre gróf és tapolczai apát volt az át-
vitellel megbizva. A képet Bécsben százezernyi 
nép fogadta és kiváló ünnepélyességü körme-

1) T. ü. jk. 1700, junius 15. 
26* 
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nettel egyik templomból a másikba áthelyezte, 
mig végre julius 7-ikén a király és királynő 
kísérete mellett, a szt. István templomba áthe-
lyeztetett, Eleonora fejedelemasszony gyémánt és 
más drágakövekből készült rózsával ajándékozta 
meg. Rosa mysticanak nevezte, mely nevet rubin 
és gyémántból kirakva a kép fölé függesztette. 
Lipót pedig, hogy a szomorkodó pócsiakat meg-
vigasztalja, számukra a képet lemásoltatta. Mi-
előtt azonban e másolat helyére mehetett volna, 
nagy csatározások történtek a törökkel, Eugen 
savoyai herczeg fővezérsége alatt, Maga a her-
czeg is nagy tisztelője volt a bold. Szűznek, a 
nép is hozzá könyörgött győzelemért, azért az 
1697. szeptember 11-ikén Zentánál nyert diadal-
mas csatát az egész kereszténység a bold. Szűz 
közbenjárásának tulajdonította. Hálából ezért, 
és hogy pártfogásával még hasonlókat nyerni 
engedjen, elhatározták a budaiak, hogy naponként 
estefelé, minden családban a lorettói letenyét 
együtt imázzák. Eme, a bold. Szűz iránt táplált 
hálaérzelmek közepette jöt t Budára és Pestre 
1698. junius elején amaz örvendetes hir, hogy 
habár nem a csodálatos Madonna kép, a mely 
iránt tanúsított tisztelet és az előtte történt 
könyörgések hozták a keresztény fegyverekre a 
hadiszerencsét és dicsőséget; hanem ennek mása 
utazik keresztül Budán és Pesten, azért mégis 
ennek ünnepélyes fogadása, valamint Budavárá-
ban junius 15-ikén rendkívüli ünnepélyes meg-
tiszteltetése közös lelkesüléssel elhatároztatott. 
Kolocsányi kanonok-plébános felkérte a tanácsot, 
hasson oda, hogy az egész község résztvegyen 
a tisztelet nyilvánításában. A tanácsnak tetszett 
ez indítvány és junius 6-ikán tar to t t ülésében 
elhatározta, hog}^ a budaiakkal egyetértve nem 
fognak visszamaradni a bécsiek után a lelkese-
désben és a tisztelet nyilvánításában. Megérke-
zett junius 15-ike, mely pünkösd utáni IY-ik 
vasárnapra esett. Már kora reggel a különféle 
testületek zászlóik körül összecsoportositva, ha-
talmas sorokban szt. énekeket zengve mentek 
át Budára. Ott a három nyelven mondott sz. 
beszéd után megindult a legfényesebb diszü me-
net, elől a különféle czéhek temérdek zászlós 
serege. Maga a szent kép magas állványon volt 
elhelyezve, ragyogó fénysugarak között, körü-
lötte számos kedves angyal alakkal Előtte sym-
bolicus alakokból összeállított négy csoportozat 
vitetett, melyek a szent szűznek könnyeire vo-
natkoztak. A vár különböző részein négy dia-

dalív volt felállítva. A menetel ideje alatt szü-
net nélkül szólott a zene és dörögtek a hadi-
ágyuk. A temérdek nép, melynek ezrei a körül-
fekvő falvakból jöt tek be, körlevelek által meg-
hiva, buzgalom- és örömkönyeket egyaránt hul-
latott . Magának az egek Urának is tetszett a 
szűz Anya dicsőítésére szentelt emez ünnepély, 
mert, habár a megelőző napokon át folyton esős 
idő járta, a körmenet félnapja a legkellemesb 
napfényü volt, de csakis a körmenet végéig tar-
to t t a szép idő, mert azután ismét beborult és 
esett több napon át.1) 

A két város lakói a pócsi Máriakép iránt 
ettől fogva kiváló bizalom és tisztelettel visel-
tettek. Innen magyarázható az, hogy igen gya-
koriak az amaz időből fenmaradt másolatai a 
pócsi képnek templomainkban és Mária buzgó 
tisztelőinek lakházaiban is. A főtemplom birto-
kában levő ezüst koronákkal bir. Jelenleg a sek-
restyében függ. A képen a bold. Szűz balkarján 
levő kisded Jézussal igen setét szinekben van 
ábrázolva. A kép háttere arany, melyen görög 
betűk láthatók. Sötét szine miatt többnyire „fe-
kete szűz Máriá"-nak neveztetik. 

Mielőtt főtemplomunk története e korsza-
kától (1686—1702), mely csak 12 évet foglal 
magában, elbucsuznók, vessünk még vissza reá 
egy áttekintő pillanatot, hogy fővonásait el-
ménkbe mélyebben bevéshessük s magunkkal 
vihessük. A keresztények birtokában még a tö-
rök időkben is megmaradt főtemplom tehát nem 
cserélt gazdát, midőn 1686-ban a város uj bir-
tokost kapott. Csak alakja változott. A nagy-
lelkű Széchenyi primás, a város tanácsa, és a 
buzgó lakosság egyaránt áldozatkészséggel támo-
gatták a lelkes plébánosokat, hegy jegyesüket, 
mintegy megifjitva méltó diszbe helyezhessék. 
A részben omladozott, füsttől feketített falakat 
tető alá hozták, főoltárt és egyéb szükségeseket 
beszereztek számára. Kápolnák és Szent-Három-
ság szobor a templommal egyidőben szintén 
épültek. De lelkész és nép az isteni szolgálatot 
is igyekszik kellő fényben megtartani. Az esz-
tergomi érsekek magok is kiváló figyelemben 
részesítették az uj gyarmatot, melyről a jogi 
alap tisztázása után kitűnt, hogy kiváltságképen 
mint parochia exempla, közvetlen érseki jog-

x) Ogester, Beschreibung der Metropolítankirche zu 
St. Stephan in Wien. 294. — ScJienckelx Diarium Leo-
poldi 128. — Annua história Collegii Budensis S. J . 
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hatóságuk alá tartozik, habár a váczi püspök 
mint egykori püspöki megyéje területén fek-
vőbe az első plébánost küldötte volt. Az eszt. 
érsekek helyesen ítélve, a kezdet nehézségeivel 
való megküzdésre anyagilag jól helyezett férfia-
kat szemeltek ki lelkészekül, az esztergomi ka-
nonokok diszes sorozatából, hogy ezek állásuk 
tekintélyével is nyomatékosabban mozdíthassák 
elő egyházunk szent ügyeit az alakulások és 
fejlődések közepette. Ezek nemcsak az istenháza, 
de a Szentlélek élő templomai buzgó épitőivé let-
tek, éber őrei levén a növekedő ifjú város er-
kölcsi fejlődésének. De egytől-egyig magyar aj-
kúak levén, a magyarság apostolai is valának. 
Minden nyelvű hiveik egyaránt plébánosnak ne-
vezvén őket. Törekvésük a magyar nyelv ér-
vényre hozatában a politikai administratió ál-
tal meddővé lett. A német nemzetiségű kamarai 
administratorok a város belkormányzatát néme-
tül kívánták, német nyelvű községi elöljárósá-
got rendeltek, ez pedig a német elemet pártolta; 
a magyarnak bele kellett magát törni a német 
nyelvbe, akár hogy ment is. Elég vívmány volt 
ekkor a lelkészek részéről, hogy a magyar isteni 
szolgálatot és a magyar iskolát egyenlő rangban 
a némettel csorbítás nélkül meg tudták őrizni. 
Ez időszakban nehéz csapás is érte Pest vá-
rosát, a pestis borzadalmas ragálya, a mely 
közepett, szent hitünk által lelkesítve és pász-
toraitól kitartásra buzdítva, sem nem lankadt, 
sem nem csüggedt el a lakosság. Át tűrvén e 
bajt, az egységes hit aegise alatt, csakhamar 
megint pezsgő élettel haladt és fejlődött Pest 
lakossága szellemi és anyagi jóléte felé való 
törekvésében. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, október 11. A kultur egyletek kongres-

susa — alkalmából az „Egyetértés" vasárnapi száma 
vezérczikket közölvén, ebben két elem távol maradását 
emliti: a katonaság-ét és „az egyházak képviselői"-ét, az 
utóbbiakra megjegyezvén, hogy nagyon bajos volna meg-
mondani, miért maradtak el azok. 

Amennyiben e kérdésbe bujtatot t vád a katholikus 
papságra vonatkozik, hadd mondjuk el a „E—s"-nek, 
hogy miért maradoznak el a kath. egyház papjai az egész 
mozgalomtól, sőt miért találjuk mi nagyon üdvösnek és 
indokoltnak, hogy ezentúl se igen tolják az ilyféle 
és hasonirányu kezdeményezés szekerét. Talán meggyő-
ződik az E—s, hogy „nem oly bajos megmondani," miért 
vonult annyira vissza a papság ezen ügyben. 

Ha a hangzatos frázisok csillogó és szemkápráztató 

köntösét elválasztjuk a dolgok valódi állásától, nem ne-
héz belvátnunk, hogy azon kiviil, ami szóba sem jöhet, 
mert senkinek kiváltsága, hanem édes mindnyájunk szent 
kötelessége t. i. a hazaszereteten kivül vagy a protes-
tantismus érdekeinek előbbrevitele, vagy az indifferen-
tismus terjesztése, ha nem is mindig czél, de mégis együtt 
já ró jelenség vagy elmaradhatatlan következmény. Igazi 
kul turát — a mi nézetünk szerint és ebből egy jotát 
sem engedünk — erkölcsiség és ami nélkül ez meg nem 
állhat, vallásosság nélkül mi nem ismerünk. Az ilyen 
kulturának anyja a kath. egyház, apostolai valának és 
azok most is a kath. egyház pápája, püspökei és papjai. 
Ily kulturmissiót teljesített mindig, teljesít ma is és fog 
is mindenkor teljesíteni a kath. egyház isteni küldetésé-
nél fogva — minden kongressus nélkül. Megérti most 
az „E—s", hogy miér t ,marad t távol a kath. papság' ezen 
mozgalomtól ? Ha nem értené egészen, kissé bővebben 
meg fogjuk magyarázni, mit mondottunk. 

Egyre nézve nincsen közöttünk eltérés és ez : a 
valódi, tiszta hazaszeretetből származó ama lelkes és 
állandó törekvés, hogy édes hazánk javát mindenképp 
előmozdítani és biztosítani iparkodjunk. Ez közös szent 
kötelesség, édes és boldogító tartozás. Sőt a kath. tudo-
mány egyik halhatatlan disze, aqu. szt. Tamás nyíltan 
mondja, hogy a közjóért tenni magasztosabb (div in ius ) 
mint az egyes ember javáért, hogy ezzel jobban éri el 
az ember Isten hasonlatosságát, ha az összességnek, a 
hazának javáért működik. (2. 2-ae qu. 32. a 3. ad 2. m ; 
et alibi). S ha mi ezt hangsúlyozzuk, nem dicsekvésből 
teszszük, hanem azok példáját utánozzuk, kik soha meg 
nem szűnnek ismételni, hogy a hazafiság az ő kizáróla-
gos kiváltságuk. S ha mutatnak nekünk pl. egy-két pán-
szláv kath. papot, mutathatunk nekik 100—200 lutherá-
nus pásztort, kiket ugyan még saját hitsorsosaik sem 
moshatnak tisztára. Igazságos ember a katholikus egyház 
és a kath. papság és világi elem hazafiságát nem fogja 
kétségbevonhatni, mert ugy a mult mint a jelen mellet-
tük szól. A katholieismus nem szorult senkire, hogy 
tőle hazafiságot tanuljon ; tanulta azt isteni Mesterétől, 
gyakorolta is és fogja is, mig az isteni Mester szavai 
fognak hangzani. 

De, ha mi a hazafiság erényét magunkban ápoljuk, 
másokban is megengedjük, tehát egyformán vetélkedve 
gyakoroljuk, nem következik, hogy azért már egy uton 
kell járnunk. Mindegyikünk akarja a haza javát, de nem 
mindegyik egyenlő eszközzel. Es ha mi arról meg va-
gyunk győződve, hogy bizonyos eszközök nem czélsze-
rüek, sőt talán éppen czélhoz nem vezetnek, a czélt 
talán éppen veszélyeztetik és ha mi ezen eszközöket igénybe 
venni nem akarjuk, akkor minket semmiféle gyanúsítás 
nem érhet, hogy mi a czélt nem akarjuk. Mi is azt akar-
juk és szivünk egész hevével óhajt juk, hogy terjedjen és 
erősödjék a magyarság, hogy erős, vallás és jó erkölcs által 
testileg-lelkileg erős nemzedék lakja apáink földjét, de mi ezt 
a munkát a természetszerű fejlődés biztosabb, de lassúbb, bé-
késebb és méltányosabb menetétől várjuk, mi ezt a munkát 
egyenesen veszélyeztetve látjuk, ha alá nem építjük azt 
az erős alapot, mely nélkül czélt soha sem érünk. Csak 
egy példát mondunk. Nagyon kívánatosnak tart juk, ha 
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az apró idegen ajkú gyermek megtanulja a hazai nyel-
vet, de hogy amellett a Fröbel-kertekben Istenről és 
vallásról semmit sem hallanak, vagy talár» csak oly ál-
talános és épp azért semmit mondó, semmit érő szóla-
mokat hallanak, azt már semmiképp sem helyeseljük. 
Tanuljon a gyermek magyarul, de tanuljon Istent imádni, 
vallását gyakorolni és a hazát szeretni egy időben. Le-
gyen magyar, de legyen vallásos magyar. Igy lesz a 
hazának belőle haszna és öröme Az indifferentismus a 
mi szemünkben sokkal nagyobb baj, mintha különben 
hazafias érzület mellett — kevésbé jártas a hazai nyelv-
ben. S ha a protestánsok saját érdekeiket előmozdítani 
akarják, tegyék meg ezt saját körükben saját eszközeik-
kel ; mi ugyan tőlük soha semmit sem kérünk és ha kér-
nénk is, nem kapnánk. Ok se^várják azt, hogy mi — bár-
minő czim alatt — malmukra hajtsuk a vizet. Ha kell bizo-
nyiték, tessék az erdélyi közművelődési egyesületre gon-
dolni. 

Hazánk számára mi is nem csak óhajt juk, de szü-
net nélkül közvetíteni is akarjuk a kultura áldásait. Persze 
nem az Isten és vallás nélküli, az úgynevezett feleke-
zetnélküli kulturát, hanem azt, melyről irva van : initium 
sapientiae timor Domini. Ily irányban működött a kath. 
egyház hazánkban mindenkor, működik ma is. Főpász-
toraink nagyszerű alkotásai, az oktatás és nevelés szá-
mára emelt csarnokok a kulturát ápolják és a mi a kul-
túrának megadja becsét és zománczát : a vallásosságot és a 
hitből való életet. Hogy e mellett — talán kevesebb fel-
tűnéssel és zajjal, de annál örvendetesebb eredménynyel — 
mikép terjedt a magyar érzület és a magyar szó, azt 
kiki láthatja, ki ezen intézetek működését figyelemmel 
kiséri. Van-e pl. hazánkban csak egy intézet is, mely a 
szt.-István-társulattal versenyezhetne? Tízezrekre megy 
ama magyar könyvek számára, melyeket ingyen elaján-
dékozott és szétosztott már eddig és most is folyton el-
osztogat az egész hazában, mely könyvekből a fiatal 
nemzedék a hazafias érzülettel megtanulja az édes hazai 
nyelvet. Es hány szerzetesnői intézet van, melyekben 
oly tisztán és teljesen kezelik a magyar nyelvet még 
olyan gyermekek is, kik otthon egyetlen egy magyar 
szót sem hallottak ? Szolgálhatunk nevekkel, ha kell. 

Azt a zászlót, melyen irva van : valláserkölcsi ala-
pon nyugvó magyar kultura, a kath. egyház mindenha 
lobogtatta, ezt soha senkinek kezébe nem adja, vagy 
mással fel nem cseréli soha ! . . . ? 

Sátoralja-Ujhely. „Pápai kísérletek11 — és az a 
„rendszeres felekezeti dressura." I. — Igy vannak meg-
irva a nemes irályhoz szoktató és a felekezeti türelmes-
ség példányképének fényében tündöklő Sárospataki La-
pok f. é. 27. számának irányczikkében amaz alapvető 
igék, melyeket idézet alatt, üdvös tanulságnyerés végett, 
— s hogy hozzátegyem, mód felett ajánlok szives olva-
sóim becses figyelmébe ! A ki pedig, — mert . hát az 
izlés dolga, a kedélyhangulat állapota s a köröttünk 
hullámzó ügyek megítélésének minőségéből eredő béke-
élvezet némely embernél ily kérdésekkel való behatóbb 
foglalkozást meddő irodalmi katonáskodásnak tart, — 
mód felett való ajánlatom ellenére is hiven ragaszkod-

nék a végletekig menőleg híres kath. türelem aranyszá-
laihoz s a protestáns irodalmi ügyek „noli me tangere"-
já t képező felfogás ápolásához, annak jóakaró ajánlatom 
nem lehet más mint hogy kegyesen felhíjam a történe-
lempolitikai tanulmányok nevezetes Írójának, Hohoff 
Vilmosnak, minden katholikus által osztandó nézetnyil-
vánulása megszivlelésére és minél szélesb körben való 
ajánlására. „Seit Cicero's Tagen, — mondja az idéztem 
író, — hat man die Geschichte als eine grosse Lehr-
meisterin gepriesen. In unserer Zeit aber hat Hegel 
gesagt : Ja, freilich ist die Geschichte eine grosse Lehre-
rin, aber niemand lernt von ihr, niemand macht sich 
ihre Unterweisungen zu Nutzen. . . . Woher kommt es, 
dass die Lehren der Geschichte so unbeachtet bleiben und 
so wenig f ruchten? Zum Theil wohl daher, dass die 
meisten Menschen nur durch eigenen Schaden klug wer-
den(11. 1. Protestantismus und Socialismus. 1883.) Az 
úgynevezett reforraácziónak kezdettől fogva napjainkig 
megvolt s megvan különös tanulságunkra szolgáló tör-
téneti háttere. 

Ez alkalommal ha nem is világra, de mindenesetre 
országra szóló (a prot. lapok javából való magyar lap 
által szellőztetett !) ügyekről levén szó, — nem annyira 
a müveit körökben való hódítás félelmét kelti fel ben-
nünk Sárospataknak nem mindenkor szennytelen szólá-
sokkal dobálódzó lapja ; hanem tisztán a járatlanok 
számára irt czikkének vakmerősége az, mi egy szelíd fe-
leletkisérlet megírásával híja fel részünkről a szives 
figyelmet. 

Nem is azért veszem hát igénybe a komoly olva-
sáshoz szokott és ítéleteiben úgyis mindenkor határozott 
s igazságos álláspontra törekvő kegyes olvasók becses 
figyelmét, mintha néha-néha már nem kegyeskedtek volna 
szemlélni a Religio hasábjain — mint ezen, az egész vi-
lágra kiterjeszkedő kath. hitélet állásának feltüntetése 
mellett kedves protestáns testvéreink ellentörekvéseiuek, 
akadékoskodó gyalázkodásának villámszikráit is fel fel-
tüntető hü tükörlapokon, — az úgynevezett híres, neves, 
nevezetes türelem tágas kertjéből a protestantismus vil-
lámszóró felhőinek fénye mellett egy-egy vad hajtást ; 
vagy, hogy átmásitás nélkül szóljunk : nem azért szük-
séges itt a kért figyelem, mintha eddig bosszantóbb és 
szánalomra méltóbb nagy mondásokkal nem találkoztunk 
volna, mint a minőket a „pápai kísérletek" — és az a 
„rendszeres felekezeti dress ura" (ez ott egy hangadó ki-
tétel ! mutatnak. 

„Pápai kísérletek" — és az a „rendszeres felekezeti 
(t. i. a kath. egyházban!) dressura!" Jól hangzanak; 
különösen hangzatos az a jó magyarságra valló „dres-
sura.* Ez csakugyan, akarva, nem akarva, — egy 
jól idomított vizslára emlékeztet, melynek a „ Vidéki" 
(ez a czikkiró aláírása !) szerencsevadász a fürjészet 
vidámító gyakorlásában nagy hasznát veheti a tarló 
tágas terén. De, ha az a nemes állat aztán a nyul 
után is fut, (bocsánat, Vidéki hatást (? !) vadászó czik-
kének fonalán jutottam e hasonlathoz,) — akkor : rossz 
a „dressurája !" Ilyetén a t. „ Vidéki" uré is, ki nagyra 
törő kapkodásával ugyancsak el nem találta apologiája 
módszerének helyes menetét; sőt polemiaszerü kipkedése-
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kapkodása kézzel foghatólag azt mutatja, hogy, — az 
o körében „a lelkeknek rendszeres felekezeti dressurája8 

ellentétbe helyezkedvén a világtörténelem igazságos Íté-
letével és az őt világrész tiszteletreméltó felfogásával, 
— a kath. egyház isteni szervezete s intézményeinek ál-
dást terjesztő működése ellen még mindig az érvek ere-
jét véli helyezni azon elkoptatott és szörnyű gyönge 
alapon nyugvó, nagyhangú szólásmódokban, melyekben 
nála hitvédelem helyett édes testvéreül jelentkezik a fe-
lekezeti elfogultság, — s melyekre a tisztességes irodalmi 
vita, okadatolt véleménynyilvánítás helyett „a kath. sajtó 
butitó (?!) modorára (/)" való merész és bűnös hivatko-
zásnak legmagasabb fokú türelmetlenségből eredt bélye-
gét süti. Íme, hogy megmondta sz. Jeromos „Doctrina 
haereticorum non in sensu : sed in multiloquio et clamore 
versatur.H Lib. 7. sup. Is. c. XXII.) Ezen állítás most is 
bebizonyult. (Folytatjuk.) 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-László-Társulat 

f . hó 8-án tartott választmányi ülése. 
Dr Schlauch Lörincz, társul, elnök ő excja elnök-

lete alatt jelen voltak : gróf Zichy Nándor, vil. elnök, 
Márkus Gyula, pápai praelatus, egyh. alelnök ő mlgaik, 
dr Balogh Sándor, commendatore, vil. alelnök ő nga. 
A választmányi tagok sorából t. c. : Barta Béla, Bartay 
Ede, Bogisich M. Borszéky S., dr Czibulka N., dr Kerék-
gyártó A., Királyi P., Kürty A., Lipthay R., lovag 
Lonkay A., Molnár L., Molnár V. B., Németh P., Nóvák 
L., Romeiser J., dr Steiner F. praelatus, dr Való Simon, 
dr Wolafka N. titkár. 

Elnök ö excja üdvözölvén az egybegyűlteket a tár-
gyalást megnyitja a pápa ö szentsége arany miséjének a 
társulat részéről való mikénti ünneplésével. Barta B., 
Lonkay A., Balogh S., dr Steiner F. és a t i tkár hozzá-
szólásai után az elnök ő exja határozatilag kimondja, 
hogy a Szent-László-Társulat küldöttségileg vesz részt a 
jubileumi ünnepélyességeken, latin és magyar nyelvű dí-
szes kötésű feliratot nyújt át ö szentségének ötezer frank-
nyi szeretetadomány kíséretében. 

Dr Wolafka N. titkár előadja az állandó bizottság 
javaslatait. Többek, nevezetesen gróf Zichy Nándor, Barta 
B., Romeiser J., Lonkay A., dr Steiner F., Németh P., 
Márkus Gy. és a titkár stb. felszólalásai után elnök ő 
excja határozati lag kimondja, hogy a Szent-László-Tár-
sulat az évkönyv megtartása mellett, melyben a társulat 
közgyűléséről beható és részletes tudósítás adatik, egy 
évenkint 3—4-szer megjelenő V / ^ - 2 ivre, összesen évi 
8 ivre terjedő társulati értesítőt a t i tkár szerkesztése 
mellett fog kiadni a jövő év elejétől, melyben ugy a 
vidéki tagoknak, mint a nagy közönségnek a társulat 
beléletéről valamint minden a társulatot érdeklő mozza-
natokról adatik értesítés, hogy így sűrűbb és állandóbb 
legyen az összeköttetés a központ és a vidék között. A 
társ. értesítő ingyen fog járni a társulat tagjainak. 

Megállapittatott továbbá a székhelyi igazgatóknak 
küldendő körlevél tartalma, valamint a társulat iránti 
érdeklődés felébresztésére irányuló egyéb intézkedések 
megbeszéltettek. 

A néhai Ipolyi Arnold, a társulat volt elnöke em-
lékéra Ipolyságra e hó 20-án tartandó emlékünnepélyen 
a társulat egy kiküldött tag által fogja magát képvi-
seltetni. 

A társulat ez idén közgyűlést nem tart, hanem a 
legközelebb tartandó választmányi üléshez utasította a 
közgyűlés napjának meghatározását. 

Elnök ő excja a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
dr Steiner F. praelatus és Borszéky S. vál. tag urakat, 
mivel a választmányi ülés két órai tanácskozás után 
véget ért. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Az erdélyi kath. s tatusgyülés f. hó 10-én, Gylafe-

hérvárott, a székesegyházban tar tot t ünnepélyes szentmisé-
vel vette kezdetét, mely után nm. és f t Lönhart FerenCZ 
erd. püspök ur ő exclja következő elnöki beszéddel nyitotta 
meg a 81 tagból álló tekintélyes gyűlés üléseit : 

Mélyen tisztelt Státusgyülés ! 
Az imádandó isteni gondviselés megengedte érnem 

azon örömet, hogy a püspökségem idejére eső hatodik 
státusgyülést összehívhassam és annak itt megjelent tisz-
teletreméltó tagjait üdvözölhessem. Ezen státusgyülés, 
miként azt a meghívóban jelezni szerencsés voltam, főleg 
középtanodáink és növeldéink épületeinek újjáalakításával 
fog foglalkozni. Nagy és nehéz feladat ez ; mert habár 
a tudomány és közművelődés előmozdításában mindig 
előljáró kath. egyház Erdélyben is örök hálára méltó 
nagynevű jótevők segítségével mindent elkövetett, hogy 
a tudomány és nevelés számára megfelelő hajlékokat 
emeljen ; tagadni még sem lehet, hogy ami évtizedekkel 
ezelőtt jó és czélszerü volt, az ma már elégtelenné vált 
szemben azon fokozott igényekkel, melyeket a középta-
nodai törvény s az előhaladó tudomány követelményei 
támasztanak, s amelyek elől kitérni sem nem lehet, sem 
nem akarunk. 

A kath. státus bizonyára saját dicső jövőjének biz-
tosítása tekintetéből is kész megtenni mindazt, ami tan-
és nevelőintézeteinket, épületeinek czélszerü átalakításá-
ban is, a kor szinvonalára emelheti : a nehézség reá 
nézve csak az, hogy tet tre kész buzgó jóakaratát és tö-
rekvéseit nem támogat ja az annak érvényesítésére szük-
séges anyagi erő, mely a szükséglet nagyságával arány-
ban nem áll. 

Legyőzhetetlen lesz-e reánk nézve ezen nehézség 
azt reménylem, nem ! Nagy és nehéz feladatok kivitelére 
idő és a jó akaratot támogató nem csak szellemi, hanem 
anyagi erő is kívántatik ; de Róma sem épült fel egy év 
alatt, és én azért rendületlenül bizom a mélyen tisztelt 
státusgyülés bölcseségében, mely bizonyára megtalálandja 
az utat és módot, miként lehessen biztos egymásutánban 
a nagy és nehéz feladatot, az e tekintetben igénybe ve-
hető alapok tulterheltetése vagy veszélyeztetése nélkül 
megoldani. 

Szemben a mindinkább előtérbe nyomuló szükség-
letekkel, minők az emiitett építkezéseken kivül még ta-
náraink javadalmazásának ohajtott felemelése, a tanesz-
közök kibővítése, a tornászati helyiségek felállítása : 
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kötelességemnek tartom a m. t. státusgyülés becses figyel-
mét még az igazgató tanács jelentésének azon pontjára 
is felkérni, mely az alapítványi uradalmak kezelő tiszt-
jeire és azoknak hatáskörét és vezetését körülíró szabá-
lyokra vonatkozik. Az alapitványs uradalmak helyes ke-
zelése és előhaladó biztos jövedelmezősége réánk nézve 
életkérdés ; minden veszteség, mely minket e tekintetben 
érhetne, templomainkat, iskoláinkat, nevelőintézeteinket 
és azoknak önfeláldozó munkásait érné. 

M. t. Státusgyülés ! Isten nevében gyültünk össze, 
Isten segitő szent kegyélmét kértük le tanácskozásainkra ; 
Isten áldását kérem mindnyájunkra, hogy atyafiságos 
szeretetben egymással tanácskozva oly megállapodásokra 
juthassunk, melyek dicső anyaszentegyházunk és édes 
magyar hazánknak javára és előmenetelére szolgáljanak. 

Az 1887 iki státusgyülést Isten nevében ezennel 
megnyitottnak nyilvánitom. 

IRODALOM. 
A „Katholikus Világ" egyházpolitikai és társada-

lomüggi folyóirat I. füzete megjelent a következő tarta-
lommal : I. irányczikk : Kath. szocziális kongresszus Ma-
gyarországon (1—8 lap). — Társadalmi kérdések : A 
tudományos és gyakorlati életpályák Magyarországon 
(9—12 lap). Az uj-pogány humanitás és a keresz-
tény felebaráti szeretet (12—18 lap.) Katholikus moz-
galmak : Kath. szocziálpolitikusok II. nemzetközi kon-
gresszusa Liègeben (Jelentőségének méltatása. Megnyi-
tása. Pápához intézett fölirat, ugyanahhoz, valamint a 
belga királyhoz küldött távirat. Doutreloux beszéde a 
munkaadók kötelmeiről. 18—32 lap.) A „Kath. Világ" 
ára egész évre 6 fr t , félévre 3 frt. 

VEGYESEK. 
Az erdélyi kath. status-gyülés hódoló távirata 

XIII . Leo pápához : „Fideles Dioecesis Transsylvanicae 
hungari, tarn ecclesiastici quam saeculares, vocatu meo 
hue circa sedem episcopalem congregati, ut mecum de 
rebus circa prosperitatem ecclesiae et fidelium necesariis 
consilia capiant, memores pium opus, cui accinguntur, 
nonnisi divina benedictione posse ad optatum finem per-
duci, per me humillima cum devotione orant Sanctitatem 
Tuam, ut apostolicam eisdem benedictionem largiri, si-
mulque fausta omnia quae occasione hujus anni jubiláris 
Sanctitati Tuae precantur, clementissime accipere dignari 
velit. Franciscus eppus.u 

— A Szent-István-Társulat folyó hó 13-án csütör-
tökön délutáni 4 órakor választmány i-gyülést tart. Tárgy-
sorozata: 1. Pápa ő szentsége jubileuma. 2. Jelentés a 
„tud. és irod. osztály" ügyében. 3. Intézkedés irodalmi 
müvek felett. 4. Folyó ügyek. 

— Könnyű a protestantizmusnak! Ha valami vala-
kinek közőliik nem tetszik s megezáfolni nem tudják, — 
az ördögnek tulajdonítják. Igy jár t legújabban a nagy-

nevű Janssen, ki óriási munkájában: „Gesch. des deut-
schen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters" kézzel-
foghatóan bebizonyította, hogy minden haladásnak, melyet 
a német nép tett, gyökerei a középkorban már jól ki 
voltak fejlődve, s hogy a német népre a protestantizmus 
minden tekintetben rombolólag hatott . Ezt Janssen a 
német nép életéből meritett adathalmazokkal bizonyítja 
be. Tények adathalmaza ellen a priori csinált érvekkel 
a prot. történettudomány természetesen semmire sem 
mehet. Hiába szövetkeztek Janssen megezáfolására a 
prot. egyház német történetírói. Contra facta non valet 
argumentatio. Janssen müve már 13. kiadásban elfogyott 
s roppant hatást tesz oly protestáns körökben, melyek e 
müvet nyugodt lélekkel s elfogulatlanul olvassák. Rode 
protestáns theologus 1883-ban elismerte, hogy : „Janssen 
történeti müve nagyszerű felhívás visszatérésre minden 
müveit protestánshoz intézve. Egyesek máris követték 
a felhívást, s kétségtelen, hogy még többen fogják kö-
vetni." Szóval: Janssen müve nagy fiagellum Dei a né-
met protestantismusra. Hatása alól menekülni, tényhal-
mazait megdönteni nem lehet. — Mit tett tehát egy ame-
rikai protestáns tudós ? New-Yorkban angolul kiadott 
egy röpiratot, melynek czime: „A pápista történetíró 
Janssen az ördögtől megszállva." (L. Geschichtslügen, 
130. 1.) 

— Fehér holló! Panasz panasz után érkezik Európa 
minden országából, hogy a morálstatisztika mindenütt 
évről-évre emelkedést mutat ki a bűnesetek számában. 
Spanyolországból az ellenkező hír érkezett. Ott 1859— 
1862-ig a hatóság elé került bűnesetek száma 36,475-re 
rúgot t s igy 10,000 lakosra 23 büntevő jutott . 1882 — 
1885-ig a statisztika ellenben csak 23,000 bűnesetet mu-
tathat ki, vagyis 10,000 lakosra 14 esetet, a mi igazán 
örvendetes javulást jelent. 

— Windthorst az Egyesület-Államokban élő német-
ajkú katholikusok ez őszön tar tot t nagygyűlésétől a kö-
vetkező üdvözlő telegrammot kapta : „Evansville, Ind. 
10. sept. Six thousand germán catholics assembled in 
Chicago send their respects and thanks to the Centrum 
and its leader." Magyarul : 6000 német katholicus, Chi-
cagóban gyűlésezvén, tisztelete és hálája nyilvánítását 
küldi a Centrumnak és vezérének." 

— Európából 10 év alatt 4.500,000 ember vándorolt 
ki a többi földrészekbe. Ez összegből esik Angliára és Irhon-
ra 1.900,000; Németországra 1.000,000; Olaszországra 
400,000; Belgiumra 180,000; Norvégiára 130,000 stb. 

— Qui vult finem, debet velle etiam media. Akarjuk 
hogy a sajtó nagy hatalma a vallásnak és egyháznak 
nagy szolgálatokat tegyen, akkor nincs más mit tenni, 
mint e sajtót mindenestől felkarolni. Igy tesznek a 
stájerországi katholikusok. Negynevü püspökük vezérlete 
alatt „Sajtó-Egyletet" alapítottak s a sajtó-egyletnek 
szolgálatára „Styria" nevü nyomdát állítottak. Ma ez a 
nyomda már oly tekintélyes tényező, ugy a hivatalos 
„Grazer Zeitung"-ot is ott nyomatják. Legújabban a 
Styria megvette a „Gutenberg" czimü könyvnyomdát s 
most már 80 szedőt foglalkoztat. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: A Jézustársaságbeliek lelkészkedése Pesten (1703—1710). — Egyházi Tudósítások: B u d a -
p e s t : Kilátásaink. — S á t o r a i j a - U j h e l y : „Pápai kísérletek" — és az a „rendszeres felekezeti dressura."' — Kath, Egyleti Elet: 

A Szent-István-Társulat. Irodalom: A hitelemzéstan elemei. — Vegyesek. 

A Jézustársaságbeliek lelkészkedése Pesten 
(1703—1710). 

A szervezés nagy müvét Budán és Pesten 
a török kiűzetése után keresztül vinni ugy, 
hogy egyháznak és hazának javára sikerüljön, vajmi 
nehéz feladat volt. Kellett ahhoz szervező tehet-
ség, kellett anyagi eszköz, pénz. Az akkor még 
duló török hadjárat által felettébb igénybe vett, 
sőt kimerült állam, sem szellemi, sem anyagi 
erővel erre képes nem volt. De a gondviselés 
minden kornak megadja a maga nagy embereit, 
kik eszközökké lesznek kezében, hogy általuk 
nemzetek és népek sorsa kormányoztassák. 

Fővárosunk sorsa ekkor leginkább Lipót 
fejedelem, Széchenyi és Kollonies érsekek kezébe 
vala letéve. Mig Lipót egyetemes intézkedések 
által törekedett emelni a főváros javát, addig 
a két főpap a részletes intézkedés által igyeke-
zett a közjó elérésére üdvösen hatni. 

Nem igen található hazánk történetében még 
egy oly férfiú mint Széchényi György, ki nem-
csak az által akar t jótékonyságot gyakorolni, 
hogy kimeríthetetlen bőkezűséggel t e t t alapít-
ványokat, de birt, ami igen lényeges, oly erély-
lyel, hogy amit keresztül viendőnek ta r to t t , azt 
tényleg keresztül is vitte, s igy észszerű alapit-
ványait gyümölcsözőkké is tette. Vegyük névleg 
a testvér fővárost, midőn az a törökök kezéből 
kiragadtatot t ; azt nemcsak szilárd falak által 
kellett erőssé tenni, hogy ismét egy könnyen 
ellenség kezére ne kerüljön, de népessé is, hogy 
ismét a hazának szivévé legyen. A lakosság ké-
pezte a morális erőt, mely tényezője volt nem-

csak a városok, de a haza jövő javainak is. Azért 
a mindenfelől ide sereglett, a hadviselés által 
igen is zilált erkölcsű népet a vallás által kellett 
egységessé, erkölcsössé s igy erőssé nevelni. E 
nagy feladat kivitelére legalkalmasabb eszközül 
Lipót, Kollonics, de leginkább Széchenyi gróf 
a jezsuitákat ismerték. Azért már mindjár t Bu-
davára visszafoglalása után Széchenyi ugy intéz-
kedett , hogy a jezsuiták nyerjék meg mindkét 
városban a lelkipásztorkodás t isztjét , amiben 
őket 1687. junius 29-ikén kelt okmánya által, 
bővebb utasi tások mellett , mint főpásztor, meg-
erősítette, de kivált Pestet ajánlván éber figyel-
mükbe. 

Pesten azonban akkor mindjár t a plebánia-
tisztet tényleg nem foglalták el, hanem Budáról 
gyakran á t lá togat tak az ur szőlejében való mun-
kára, kivált a katonai kórházakban. 

Amit Széchenyi, az agg főpap végleg nem 
szervezhetett, azt te l j esi tet te utóda Kollonics 
gróf és bibornok, mint esztergomi érsek. Már 
1702. év május havában a pestvárosi dézsmát, 
mint a plébános jövedelmét rendezvén, azt, va-
lamint az őt, mint érseket megillető tizedet jö-
vedelműi tüzé ki a jézustársaságiak számára. 
Miután Nedeczky Ferencz addigi plébános esz-
tergomi kanonokká kineveztetett és a plébániá-
ról visszalépett, tehát az kánonjogilag megürült, 
Kollonics e javadalmat u. az év november 
21-ikén kelt okmánya erejével a jézustársa-
ságának átadta és ugyancsak Nedeczky által a 

*) Acta Jesuit Bud. 9. es. 9. sz. Lásd bővebben a 
rendnek Budán történt megtelepedése történetét a buda-
vári főtemplom történetében, 110. kk. 11. 

27 
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budai rectort P. Trefflinger Pált decz. 31-ikén 
installáltatta. x) 

E bevezetés kiválóbb ünnepélyességgel tör-
tént, melyen a város tanácsa és előkelői je-
len voltak. A vári rector maga helyett ama 
két rendtagot installáltatta, akiket kiszemelt, 
hogy nevében Pesten a lelkészkedést gyakorol-
ják : ezek Mayrhauser Lambert mint superior és 
Barany Pál valának. Előbbi német, utóbbi ma-
gyar szónok, mindkettő a rendnek igen tekintélyes 
és érdemekben gazdag tagja. Működésűket az 
1703. év első napján kezdték meg. 

Hogy müködésök áldásos és eredménydus 
legyen, minden tekintetben rendet és fegyelmet 
sürgettek. Hogy tevékenységükről bármikor fe-
lelhessenek s magoknak is irányul szolgáljon, 
nagy lelkiismeretességgel naplót vezet tek/) Az 
egyházi lényegesebb functiókról, tisztán vezetett 
anyakönyveik ) tanúskodnak. Ezekben ők kezd-
ték meg a rovatos bevezetést. Evenként mintegy 
számot adva magukról, külön évkönyvbe.4) ve-

*) Tudtommal eme collationalis okmány mindeddig 
publicálva nem volt, azért azt, mint igen érdekest egész 
terjedelmében közzéteszem : „Nos Leopoldus miseratione 
Divina S. R. E. Tituli S. Hieronymi lllyricorum Presby-
ter Cardinalis Germaniae Protector e S. R. I. Comitibus 
a Kollonitsch Archi-Episcopus Strigoniensis, etc. Cum 
Liberae Regiae Civitatis Pestiensis Plebania per Domini 
Francisci Nedeczky ad Canonicatum Metropolitanae Eccle-
siae Nostrae Strigoniensis promotionem et installationem 
de jure et de facto vacet, Nosque dictae Plebaniae tam 
in spiritualibus, quam temporalibus pro Pastoralis nostri 
muneris obligatione optime consultum velimus : ideo 
authoritate nostra, et potentate, qua in suprafatam Plé-
bániám pleno et indubitato jure fungimur, eandem Re-
verendi Patris Collegii Societatis Jesu Budae Rectoris, 
praesentis et futurorum ejus successorum administrationi, 
curae et directioni plene conferimus, facultatem iisdem 
et jurisdictionem tribuentes per se, vei alios Parochialia 
omnia munia tam in urbe, quam ejus Suburbiis obeundi, 
stolam aliosque proventus, uti et omnis generis decimam 
exigendi eaque omnia agendi, quae hinc officio et mu-
neri de jure, ac consvetudine conuexa esse cognoscuntur. 
Eos insuper juxta bullarum Apostolicarum tenorem, ut 
et nostram concessionem ab omnium aliorum, praeter-
quam Archi-Episcopi Strigoniensis in Persona, potestate, 
jurisdictione, visitatione et superioritate exemptos esse 
declaramus et quantum opus est, de novo eximinus. Con-
fidimus autem in noto mihi zelo, multisque occasionibus 
probata RR. P P . Societatis Jesu scientia, pietate ac 
dexteritate, quod oves has ipsorum curae a nobis crédi-
tas, verbo pariter et exemplo juxta sancti sui instituti 
rationem pascent et gubernabunt ; neque ullas Haereses 
ibidem Sedem figere ac exercitum habere patientur. Actum 
Viennae Austriae die 21. Novb. 1702. Leopoldus Cardi-
nalis a Kolloniz Archi-Episcopus Strigoniensis m. p. 
(L. S.) A primási ltárban. 

J) Jelenleg a felső vízivárosi plébánia birtokában. 
ö) Egy vaskos, tisztán irt kötet a főplébánia tulajdona. 
4) A vári collegium évkönyveiben, melynek első kö-

tete a Muzeum, második az egyetemi könyvtár tulajdona. 

zették be a lefolyt évnek eseményeit, és végre 
levéltárukat*) a legszebb rendben tar tot ták. Ezek 
áttanulmányozása után közlöm működésükről 
a következőket: 

Pestre költözve az eddigi plébánia épületet 
foglalták el. De ez csekély és rongált lévén. Dvor-
nikovics Mihálytól, még 1702-ben, annak hirére, 
hogy Pesten megtelepednek kapott 2000 fo-
r int 2 ) alapból kezdettek magoknak residentiát 
épiteni s) és pedig oly gyorsasággal,4) hogy mi-
dőn ápril 10-ikén a rendfőnök a házat megszem-
lélte, megelégedését fejezhette ki. 1704-ben decz. 
10-ikén bele költöztek, melyben a collegium 200 
fr tnyi költséggel három lakszobát a pátereknek 
s más szükséges hetyiségeket berendezett. 

A templom épületből a jézustársaságbeliek 
csak annyit használhattak, a mennyi a most is 
meglevő góth stylü rész. Kitetszik ez a napló 
egyik feljegyzéséből. 1703-ban, a feltámadási 
körmenetet, melyet máskor a templomon kivül 
esti S órakor szoktak volt megtartani, a nagy 
szél miatt belül tar tot ták meg. A szt. sir ká-
polnájából, mely manap Jézus legszentebb szivé-
nek kápolnája, a szent Flórián kápolna, manap 
Mária-zelli, felé haladtak, onnan a főoltárt meg-
kerülték, a szűz Mária oltára mellett elmenve 
visszajöttek a szent sir kápolnáig, s innen pedig 
a közép útra térve a főoltárhoz vonultak. Eme 
körút megfelel egészen a csúcsives stylű templom 
részeinek. Azonban még állott ekkor a régi 
templomnak romokban levő része is. Mert ugyan-
azon nagyszombaton reggel, a nagy szél miatt 
a tüzszentelés templomon kivül nem volt megtart-
ható, hanem azt belől tar tot ták valamely régi 
kápolnában, mely a belépőknek balkézre esett. 
A temetkezéseknél pedig gyakran azt találom 
feljegyezve, kivált 1704 óta „in exteriori templo 
Parochiali". Ugy hiszem, hogy i t t más külső 
plébánia-templomról nem lehet szó mint a régi 
templom még fenmaradt részéről. °) E templom-

Az országos levéltár kamarai osztályában. 
2) Acta Jes. Bud. F. 1. N. 10. 
3) A vállalkozók nyugtái letéve vannak Acta Jes. 

Bud. F. 2. N-o 70. 
4) Maga a tanács is intézkedett 1700. jan. 19-iki 

üléséből, hogy az épitő anyag szállitására szükséges ko-
csikban hiányuk ne legyen. 

5) A temetkezési anyakönyvben 1703-ig a templom-
ban történt temetkezéseket általában „in ecclesia paro-
chiali" jelzéssel találom bejegyezve. Csak egy eset fordul 
elő 1701. julius 30-án: „in templi desolata parte" be-
jegyzéssel. — 1703-ban, de kivált 1704-ben augusztus óta 
a temetkezési hely határozottabb kifejezéssel van jelelve. 



RELIGIO. 243 

nak jókarban tartását, söt a csekély, rendelke-
zésökre levő eszközökkel azt a szükségesekkel 
el is látták.1) 1704-ben padokat és a katekizisek 
számára szükséges cathedrákat csináltattak benne. 

Azonban a jézustársasága épp ugy mint a 
templomban, az iskolában is hűen követte annak 
parancsát, akinek nevét viseli. A tanitás kötelme 
teljesítésében gondoskodott a pesti középtano-
dákról. Már az első évben építettek az uj isko-
laházon. A rend raj ta volt a középtanoda fel-
állításán, nehogy a budai iskolák rovására a 
pestit más valaki állítsa fel. Azonban a közép-
tanoda ügyében Pesten misem történt . Az erre 
szánt ház később a rend procurátorának laká-
sává lett. Már mindjárt a visszafoglalás után is 
kapott a rend Pesten házat középtanodák szá-
mára, melyet két évi birtoklás után a szervi-
táknak engedett át, kárpótoltatván Budán vala-
mely telekkel. Azonban több sikere volt a rend-
nek Pesten az elemi tanodákkal. A magyar 
tanoda kántortanit ójával kellő rendben vala, 
épülete a plébánia tőszomszédságában volt. De 
rosszul állt a német tanodának ügye. Ez a város 
különféle zugában tengődött. A páterek szorgal-
mazására a város tanácsa a régi városházat adta 
át e czélra.") Tanitóul ugyan az meghívtay) az 
újhelyi mestert, Sözer Józsefet, akit a páterek 
ajánlottak. Sözer megbízhatósága, lelkiismeretes-
sége és köztisztelete mellett bizonyít, miszerint 
a város 1725-ben jun. 9-ikén ta r to t t tanács-

ol góth stylü használt rész jelelésére „interior pars templi" 
vagy „intus in templo," a romban levő rész jeleléséze 
pedig „magnum templum" vagy „exterior pars templi" 
megnevezés van használatban. Ebből azt vélem következ-
tethetni, miszerint 1703-ig a két rész együtt volt, ettől 
fogva egymástól el volt választva s ez indokolta minden 
résznek külön elnevezését. 

x) Kivált a ruhanemű beszerzésében serénykedtek. A 
későbbi leltárak gyakrabban megemlítik a jezsuiták által 
beszerzett, s távozásuk után a templomnak maradt para-
mentumokat. 

2) Későbben azután mégis u j iskolaházat épített. 
Junius 12-i tanácsülésben elhatároztatott, hogy Drenker 
Mátyás a beküldött tervrajz szerint köteles az épületet 
elkészíteni és pedig 70 fr tér t . A várostól állványokat és 
épületanyagot, homokot és meszet kap. 

s) A város tanácsa 1703. márczius 16-án tar-
tott ülésében választotta meg és látta el 50 fr tnyi évi 
fizetésével. April 13-án tar tot t ülésében pedig elhatározta, 
hogy a magyar mester felett is ő birja az igazgatást. 
Azonban midőn eme u j intézkedést P. Barany mint ma-
gyar lelkész megtudta, jelentést tet t a tanács előtt, hogy 
mindkét nemzet önálló, s igy egyik tanító sem lehet a 
másiknak alávetve, vagy praeceptorja. A magyar mester 
ápril 17 -én tartott ülésben visszanyerte jogait, ő a ma-
gyar gyermekeket tanitotta, a magyar isteni szolgálatnál 
szolgált és a magyar, valamint ráczoktól birta a stóla 
jövedelmet. 

végzésével reá bízta az adóbeszédést, sőt 1725. 
máj. 5-ikén dijak elengedése mellett polgárrá 
választotta, reá bizta pénztárát. Sözer Ausztriá-
ban Kirchschlagban született 1683-ban. Midőn 
hivatalát elfoglalta, huszadik évében volt.*) Az 
uj iskola megnyitása után, ami 1703-ban ápril 
17-ikén történt, az iskolás gyermekek száma azon-
nal tekintélyes lőn, de a zugiskolák is bezárat-
tak. A tanulók nemcsak oktatásban, de keresz-
tény erkölcsös nevelésben is részesültek. Kör-
menetekben s más őket is érdeklő egyházi 
ünnepélyekben részt vettek. Külön védszenteiknek 
ünnepét igen fényesen megülték. Ilyenek valának 
szt. Grergely pápa ünnepe márcz. 12-én, kivált a 
magyaroknál, továbbá szt. Ignácz (jul. 31.) és a 
szt. angyalok napjai. Mindezen napokon szent 
áldozáshoz járultak, utóbbin egyszersmind bizo-
nyos ünnepélyességgel a catechesisek is bere-
kesztettek. Némi üdvös Szórakozásul 1707. febr. 
20-án az ifjúság színdarabot is adott elő, mely-
nek tárgya Cosmophil megtérése volt. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 14. Kilátásaink. — Ma két hete — 

az ötéves országgyűlés küszöbén — hangoztattuk amaz ag-
godalmakat, melyek szivünket eltöltik a közeljövőre való 
tekintetből. Anyaszentegyházunk és édes hazánk össze-
forrt érdekei szempontjából óhaj t juk és kívánjuk, hogy 
tartós, őszinte és igazságos béke legyen a sacerdotium 
és impérium, az egyház és állam között. Az egyiknek 
épp oly szüksége van reá, mint a másiknak. Az egyiket 
épp ugy súj t ja a meghasonlás, mint a másikat. S ha 
ezt a helyes nézetet államférfiaink épp ugy osztanák, 
mint főpapjaink, ha az állam részéről meg volna min-
dig annyi mérséklet, tapintat és engedékenység, mint a 
mennyit — intra justos limites — az egyház tanúsít, 
akkor szent volna a béke édes hazánkban és távol volna 
minden meghasonlás. 

A minap közzétett kormánypárt i válaszfelirati szö-
veg újból felélesztette bennünk e gondolatokat. Dr Falk 
M., a kormánypárt egyik vezérférfia, ki ugy múltja, mint 
jelen állása és befolyása következtében a kormánypoli-
tika egyik legilletékesebb tolmácsa, fogalmazta ezt a 
válaszfelirati javaslatot, mely tudvalevőleg a törvényhozás 
egyik tényezőjének — a képviselőháznak — visszhangja 
a legmagasabb trónbeszédre. Mi csak két részlettel kí-
vánkozunk foglalkozni. 

Az egyik igy hangzik : „Komoly szándékunk, hiven 
ragaszkodva a szabadelvüség zászlajához, ernyedetlen 
buzgalommal elömozditani mindazt, ami hazánk javára 
válik." Tehát hü ragaszkodás a szabadelvüség zászlajá- • 

1) Meghalt tanítói minőségben 1731. máj. 19-ikén 49 
éves korában és magában a templomban temettetett el. 
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hoz ! Van ugyan, tudjuk, nemes és dicső szabadelvüség, 
a zsarnokság, az önkény, az igazságtalanság és szűkkeb-
lűség magasztos ellentéte. De vájjon ezt a zászlót lo-
bogtatja-e a kormánypárt ? Oh mily boldog volna szegény 
hazánk, ha ezen kérdésre minden tartózkodás nélkül 
igennel válaszolhatnánk ! Mily béke és megelégedettség 
uralkodnék édes hazánkban, ha a jogtisztelet és védelem, 
a bizalom és igazi szabadság, szóval az igazi szabadel-
vüség terjesztenék áldásaikat! De mit tapasztalunk? Husz 
év óta uralkodik hazánkban a „szabadelvüség" ; konzer-
vatív kormányig, melyre Magyarországnak nagyobb szük-
sége volna, mint bárki másnak, még nem jutottunk. És 
a „szabadelvüség" nevében elközösitették az iskolákat, 
belenyúltak a házasságba, bele a lelkiismeret ügyeibe az 
apostasia lehetővé tétele, sőt direkt jelzése által, bele az 
egyház önkormányzati jogaiba, szóval a szabadelvüség 
nevében megfosztottak minket, katholikusokat sok te-
kintetben több nevezetes jogoktól és midőn mások szá-
mára tele marokkal szórták az olykor veszedelmes sza-
badságokat, minket lépésről-lépésre leszorítanak, vissza-
szorítanak, megszorítanak. Mindez a „szabadelvüség" 
követelménye. Szükkeblüen megvonni, de mitsem nagy-
lelkűen adni, önkénytesen intézkedni, de ezredéves jogo-
kat nem tisztelni, igazságtalanul és egyoldalulag igno-
rálni szent igazakat, de ezek tisztelete és épségben tar-
tása mellett egy jotát sem tenni és amellett még kér-
kedve hirdetni : köszönjétek meg, hogy igy vagytok ! — 
ez a „szabadelvüség" számunkra. Elhiszszük, hogy akar-
ják „előmozdítani, a mi hazánk javára válik", de rend-
szerük, saját szabadelvüségük szellemében. „Freiheit, die 
ich meine8 mondja a német költő. Vájjon minő kilátá-
saink lehetnek ilyformán ? Számithatunk-e tartós és igaz-
ságos békére ? . . . 

A másik részlet a jelzett válaszfelirati javaslatban 
a következő : 

„Az igazságszolgáltatás terén felséged oly javasla-
tokat méltóztatott kilátásba helyezni, melyekkel már a 
múltban nem egy országgyűlésnek kellett volna foglalkozni. 
Az országgyűlés öt évi tartama mellett remélhetőleg 
lehetővé fog válni ezen oly fontos kérdésnek megoldása 
is, nevezetesen a polgári törvénykönyv legalább némely 
fontosabb részeinek megalkotása és a büntetőjogi tör-
vényhozásnak a bűnvádi eljárás szabályozása által való 
kiegészítése, melynek szükséges voltára éppen a legújabb 
idők egy némely eseményei által lettünk kellemetlenül 
figyelmeztetve. Reméljük, hogy e tekintetben felséged 
kormányának sikerülni fog megtalálni a középutat a ke-
gyetlen szigor és azon félreértett humanizmus között, mely 
a bukott embertárs iránti jogosult részvétből megfeled-
kezik arról, hogy az államnak egyik legszentebb köteles-
sége, a tái-sadalmat s annak minden egyes tagját hatá-
lyos oltalomban részesíteni azok ellenében, a kik az 
erkölcsi renddel ellentétbe helyezik magukat." 

Örömmel elfogadjuk a büntető jogi törvényhozásra 
vonatkozó részt és örülünk neki, hogy a „félreértett hu-
manismus" felett, mely a becsületes emberek rovására, 
csak a gazemberek javára szolgál, már ott is kezdenek 
lassan tisztába jönni. Mig a büntetés vissza nem nyeri 
terhes és súlyos jellegét — a büntetés egyik főkriteriuma 

— addig az a majdnem egyedül szabadságvesztéssel 
sújtott, de egyébkint talán sokkal jobb sorsnak örvendő 
gazembert nem igen fogja vissza riasztani a gonosztett 
elkövetésétől. Csakugyan jó volna egyszer már teljesen 
kiábrándulni a „félreértett humanismus"-ból ! 

De a „polgári törvénykönyvére vonatkozó részlet 
mit jelentsen ? Homályos kissé e beszéd és ugyan miért ? 
Talán a házasság „reformját", különösen a külföldön 
kötött polgári házasságoknak hazánkban törvény által 
leendő elismerését értik ? vagy újból meg akarják kisér-
leni a zsidó házasság behozatalát ? Kiváncsiak vagyunk 
a válaszra. ? 

Sátoralja-Ujhely. „Pápai kísérletek" — és az a 
„rendszeres felekezeti dressura." II. — Csakugyan x Vidéki" 
felfogásai szépségesek ; kísérletei gyönyörűségesek ; az 
édes honunkban oly fennen hirdetett türelem és testvé-
riesség pompásan megérett gyümölcsei ! Más szavakkal : 
nem ez volna-e az a szemünkre vetett „rendszeres fe-
lekezeti dressura ! ?" Szó ide, szó oda, — szép példái 
ezek a mai hamis irányelvek óriásokat képező sárkány-
tején való idomitásnak! Ily körülmény megfigyelése foly-
tán vonható tanulság végett nem fogunk-e hasznos dol-
got tenni, kedves kath. olvasók, ha a „Pápai kísérletek 
ben foglalt „rendszeres felekezeti dressurá"-nál időzünk? 
Talán igenlő választ nyerek. Hiszen az igazság bátor 
feltárásának nemcsak a tettek mezején, nemcsak a szó-
székben, hanem az irodalom terén is megvan a maga 
jogosultsága. Az elmélkedés és az ellenséges sajtó terén 
napjainkban divatossá vált eljárások tanulmányozása, 
figyelmen kivül nem hagyása sokszor hűséges, teljesen 
tájékoztató vezetőink lesznek az élet küzdőterén. Doc-
trina veritatis obedientes vivificát, rebelles interficit, . . . 
incredulos deficit, fideles extollit." (S. Gaudent. In praef. 
ad Bened,) Térjünk hát az általános vonások feltüntetése 
után tárgyunk részletezésére, mely feltárja a „ Pápai kí-
sérletek'" Pandora-szelenczéjét. 

A görög hitrege szerint: Epimetheus nőül vévén 
Pandorát, ez a „mindennel megajándékozott" azonnal 
felnyitotta a szelenczét, melyből aztán világszerte ter-
jedt el a sok rossz, s a mi megmaradt, az csak a remény 
volt — a szelencze alján. Nekünk, katholikusoknak is 
kijut bőven a protestáns felfogások ékes szelenczéjéből : 
de azon megmaradt erős reményűnk mellett, hogy az 
az ismert eljárás a valódi műveltség és igazi felvilágo-
sultság terjedésével kétségkívül nagy hasznára fog válni 
egyházunknak, — van még ama szelencze fenekén va-
lami, a mi zaklatásnak kitett ügyünket védeni segit, 
s az nem egyéb, mint a protestantismus következetlensége, 
majd pedig a hírneves protestáns államférfiak és a 
mélyebb kutatások nyomán igazságra törekvő tudósok 
fontos nyilatkozatainak egész sora. 

Midőn tehát olykor-olykor figyelemmel kisérjük a 
ráfogások, a hamis vélemény terjesztésének tarka-barka 
módjait, ugyanakkor az Istenbe vetett remény karján 
várjuk — sokszor az egyház fiainak közönyössége s a 
legnemesb elvekhez való hűtlensége miatt tán hosszú 
ideig késő, de biztos győzelmi örömünnepét. Hogy a 
czimbeli, divatosan hangzó igék zászlójának vezetése 
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mellett megindult ellenséges csapat ellen nem kell épen 
az érvek feltűnően nagy harczi tüzét használnunk, egé-
szen bizonyos. De a kellő tájékozás a legkisebb csapattal 
szemben szinte nem á r t ! Valamint érdekesek s az igaz-
ság megismerésére és az anyaszentegyházhoz való hü 
ragaszkodásra vonatkozó következtetések fölemelő gya-
korlása folytán hasznosak a XVI . és XVII . századbeli 
hitvita-irók olvasása és tanulmányozása: ugy érdekkel 
és haszonnal biró dolog a mai sokkal felületesebb ké-
szültséggel dolgozó irók- és irócskákkal is foglalkoznunk, 
kiknek készséggel adózunk elismeréssel, a hol érdemet 
tesznek rá ; de már az irodalmi tisztesség szempontjából 
sem engedünk „hályogot borítani szemünkre" — ott, a 
hol a tisztán látás orvosszerét csupa felebaráti szeretet-
ből másoknak is ajánlani kötelességünk. 

Ez alkalommal nem czélunk oly homéri merészség 
gyakorlásába ereszkednünk, a milyennel irónk a pápaság 
intézményét, a kath. saj tót és iskoláinkat jellemezni jó-
nak lát ta. A tárgyilagos előadás barátai közé szegődünk. 
Ennek a „középkori intézményektől idegenkedő XIX. szá-
zadnak," — nevezetesen Sárospatakon, nagy szálka sze-
mében a pápaság ! Ha közelgő jubi leuma alkalmából 
annyit foglalkozik mélybölcseségü pápánkkal , XIII. Leó-
val, a ker. világ, — u g y a n miért ne foglalkoznék a 
gondviselés által küldöt t e kiváló alakkal a prot . ember, 
ki nincs többé „a középkori pápaság igézete a l a t t ? " 
Mert hát annyit a történetből is tud, (?) hogy „a re-
formatio legkitünőb alakjai közelről tanul ták meg hát -
rányosan ismerni a Vat ikánt s Luther , ha Rómába nem 
megy, — talán továbbra is ott marad a középkori pápa-
ság igézete alatt ." Nem irigyeljük a protestánsok ama 
dicsőitett állapotát, hogy „az igézet" alól felszabadultak, 
jól lehet Rómában nem voltak, mint Luther ! sőt még 
csak nem is Luther követői, kik amúgy szólnak vala, 
— hanem ez esetben kálvinisták. Nekünk nem az fel-
tűnő, hogy az „igézet alól" való szabadulás fontosságát 
vették ez alkalommal tollúk hegyére ; hanem inkább az, 
hogy többet beszélnek a mi pápánkról, mint saját ,püs-
pök-számba' emelkedett superintendenseikről ; többet 
szólnak „az ál-izidori elmélet alapján visszahelyezendő 
hármas korona régi dicsőségének tetőpontjáról ," — s „a 
királyokon és császárokon" való felülemelkedésről, a 
„népek szivének" meghódításáról, . , . mint felekezetök 
ügyeinek a katholieismus rágalmazása nélkül is fennálható 
szilárdsága és előhaladásáról ! Hanem hát utóvégre 
az ily körülményekkel is meg kell barátkoznunk, meg-
lékezvén fPázmány Péter Balduinushoz intézett e sza-
vaira : „Bizonyság nélkül való szószaporitással tölti pa-
pirosát : ugy, hogy méltán mondhatjuk, a mit Anaxime-
nesről a rég iek : verborum flumen, mentis gutta; szóknak 
folyóvize, észnek cseppe." (Pázmány P. A setét hajnali 
csillag után bujdosó Lutheristák vezetője. Bécs. 1627. 
Eger 1774. 5.1.) — Különös hangsulylyal emiitette „ Vidéki" 
azt a mi mindennél „nagyobb hatalom," — t. i., hogy 
a pápa, miután mozgósittatott „a hierarchiának minden-
rangu-rendü szentelt (!) katonasága s a jezsuitaatyák 
harczi modorában (!) és vezetése alatt megkezdődött a 
csendes titkos szövetkezés," . . . meghódit ja önmagának 
„a népek szivét" is! 

Ugy van. Jézus Krisztus helytar tója csakugyan a 
népek szivét hódította meg minden időben ; a népek 
szivében székel manapság is amaz önzetlen szeretet, 
melynek lángjánál az öt világrész fogja Isten segélyével 
e jubi leumi évben is elzengeni legmélyebb hódolati sze-
reteténekét ! Igy van az jól ! Valamint a kath . az egy-
ház igazságai ugy az egyház feje iránt való törhetetlen 
ragaszkodás nem az újságok és könyvek megsemmisülő, 
hitvány , papír lapjain lelik biztos fenmaradásuk helyét ; 
hanem a népek szivében. Igy tehát a „Sárospataki Lapok" 
türelemről tanúskodó sorai is a divatos hetvenkedés ideig-
óráig tar tó dicsőségének letűnte után — alig fognak oly 
élénk szinben tündökleni, mint a kath. egyház tagjainak 
szivtábláján az igazság örökragyogásu szavai. De, akár-
meddig hóditanak is prot. körökben a nevezett lap kü-
lönleges kifakadásai és a nemzeti összetartást oly annyira 
akadályozó buzdításai, nem lehet a katholikusok előtt 
közönyös dolog amaz ellentörekvések figyelemmel tar-
tása. Ha egy prot . író Baumgarten nyomán á l l í tha t ta : 
„A protestantismus történetének ismerete legyen kalau-
zoló vezérünk; valahányszor a protestant ismus katholi-
záló jezsuita-tendencziáknak hódolt, mindannyiszor nehéz 
napok következtek be!" — mi meg azt ál l i thatjuk, hogy 
hazánkban a szabadelvű protestantismus rendforgató tö-
rekvésének szemmel tartása legyen vezérünk a bátorság 
kifejtésének s társadalmi ébredésünk előmozdításának 
fontos munkájában. Ha már a berlini prot . udvari pap, 
Stocker, igy nyi la tkozot t : „Róma nem ár t annyira az 
evangéliomi egyház (?) ügyének, mint a prot. egylet s 
vele együt t o szabadelvű protestantismus— mit mond-
j u n k mi itt Magyarországban, a hol nem az a kérdés: 
mi árt az „evangyéliorui" felekezet ügyének : hanem az, 
hogy mit müvei egyházunk ellen a szabadelvüség vessző-
paripáján nyargaló protestantismus ? ? — különösen azóta, 
mióta „Stöckert, a berlini főpapot" Róma iránt táplált 
nemesebb érzelmeiért „fanatikusnak" nevezik! és a „le-
győzhetetlen Bismarck Canossába menni kényszerült." (V. 
ö. Sp. L. 1887. 358. 1.) A szabadelvüség falvában lakó 
„Vidéki"-nek nagy kert jében miért ne állapodnánk hát 
meg a nevezetes türelem egy-egy nyiló virága mellet t? 

(Folyta t juk . ) 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányának 1887. október hó 13-án tartott ülése. 
A Szent-István-Társulat választmánya a szünidő után 

ma tar to t ta első ülését. A választmányi tagok nagy szám-
mal jelentek meg ; ott lá that tuk közéletünk kimagasló 
alakjait , a legfelső biróság kitűnőségeit, nagynevű poli-
tikusokat, a főváros polgármesterét , — társadalmunk szine-
javát , kiket a Szt.-István-Társulat kebelében egyesit. 

_ A z elnöki széket gróf Apponyi Albert társ. elnök 
és dr Steiner Fülöp pápai praelatus foglalták el. 

A teremben közszemlére valának kitéve azon dísz-
munkák, melyeket a Szent-István-Társulat a pápa ő szent-
ségének, jubi leuma alkalmából, hódolata jeléül felajánl. — 
A Szent-István-Társulat fenállása óta kiadott összes mü-
veit diszkötésben ajánlja fel ő szentségének, Mindenik 
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kötet egy remeke a könyvkötészetnek, a választmányi 
tagok különös tetszését nyerte meg főleg a „ M a g y a r szt. 
Erzsébet legendája", a „Szentírás" — a „Codex graecus" 
müvek, melyek valóban pazar fénynyel, de egyúttal a ne-
mes izlés legfinomabb árnyalatával vannak kiállítva. Külön-
ben a nagy közönségnek is lesz alkalma e páratlan fényű 
könyvtárt megtekinteni. A diszmüvek és a feltűnő nemes 
stylben készült könyvszekrény, mielőtt a Vatikán termeibe 
küldetnék, néhány napra a városligeti kereskedelmi mu-
zeumban tétetnek ki közszemlére. 

Az ülés elején gróf Apponyi Albert meleg szavak-
kal üdvözli az u j munkára összegyűlt választmány tag-
jait, — a maga és elnöktársai számára kéri a választ-
mány támogatását s Isten áldását kívánja a társulat 
működésére. Felkéri dr Steiner Fülöp társ. alelnököt, 
hogy ő szentsége a pápa jubileumára vonatkozó intéz-
kedésekről tegyen jelentést. 

Dr Steiner Fülöp pápai h. praelatus s társ. alelnök 
a választmány élénk figyelme mellett tette meg jelenté-
sét. — Előadta azon határozatokat, a mikkel a társ. vá-
lasztmány az elnökséget megbízta, megköszönte a vá-
lasztmány kitüntető bizalmát, a melylyel az ő szentségéhez 
fölterjesztendő felirat szerkesztését reá bizta. A felirattal 
elkészült s azt latin és magyar szövegben felolvasá. A 
választmány fokozódó élénkséggel kisérte a felolvasást, s 
midőn az alelnök a felirat végszavait elolvasá, az egész 
termet betölté az éljenzés és a tetszés-nyilvánitás külön-
féle jele. — Gróf Apponyi Albert nem is késett a vá-
lasztmány forró köszönetét kifejezni a remek, eszmék és 
irály tekintetében oly elragadó feliratért, mely nemcsak 
a választmány, nemcsak a társulat, hanem az egész or-
szág katholikusainak érzelmét fejezi ki. (Helyeslés és 
élénk taps követte a gróf-elnök szavait.) 

Dr Steiner Fülöp pápai h. praelatus, alelnök bemu-
tatja ezután a Szt-István-Társulat kiadványait, a melyek 
a vaticáni kiállítás számára készültek s ő szentségének 
a társulat hódolata jeléül felajánltatnak. — Előadja, 
hogy a könyvszekrény is kész, a mely e müvekkel Ró-
mába küldetik. — A római zarándoklatra nézve — mint-
hogy a társulat nagygyűlése azt határozta, hogy az 
elnökség vezetése mellett a társulat küldöttséget meneszt 
Rómába — indítványozta, hogy a Szent-István-Társulat 
küldöttsége a hazai nagy zarándoklathoz csatlakozzék, ha 
azonban e zarándoklat a jövő évre marad, ugy a Szeut-
István-Társulat egyedül megy még ez évben, s ezen eset-
ben a társulat előőrse lesz a hódolatukat bemutató nagy-
számú magyaroknak. (Élénk éljenzés és tetszés kisérte az 
alelnök szavait.) 

A választmány az alelnök indítványát elfogadta. 
Lonkay Antal óhajtaná, hogy az ő szentségéhez in-

tézendő felírás ne csak latinul, hanem magyarul is, tehát 
kettős szövegben nyujtassék át ő szentségének, hogy hit-
buzgalmunk mellett magyarságunk volta is kitűnjék. 

Lonkay Antal indítványa elfogadtatott. 
Dr Steiner Fülöp társ. alelnök jelentést tesz a tár-

sulat „tudományos és irodalmi osztályáról." Előadja, hogy 
az „osztály" megalakult, hogy ügyrendje elkészítésére 
egy bizottságot küldött, e bizottság munkálatával elké-
szült s folyó hó 27-én tar t ja ülését. Az irodalmi ügyek 

elintézésére a tud. és irod. osztály saját kebeléből ideig-
lenes irodalmi bizottságot küldött ki. 

Tudomásul vétetik. 
Hummer Nándor társulati t i tkár ezután előadja, 

hogy a „tud. és irod. osztály" által az irodalmi ügyek 
elintézésével megbízott bizottság f. é. okt. 6-án ülést tartott 
s ezen ülésén 26 különféle tárgyú irodalmi műről intéz-
kedett. — Jelenti ezen ülésből, hogy az „ifjúsági iratok" 
2-dik kötetével megbízott szerkesztő Maszlaghy Ferencz 
prépost munkájával elkészült s az nemsokára a sajtó alá 
adatik. E mű, tekintve, hogy kiváló irók a szerkesztő 
munkatársái, egyike lesz a legsikerültebb kiadványoknak. 
— A népiratkákra vonatkozólag előadja, hogy a társulat 
több kézirat birtokában van ; de ez időszerint a tud. és 
irod. osztály működésének nem akar praejudikálni — a 
bizottság azt indítványozza, hogy jelenleg u j népiratka 
ne adassék ki. Jelenti továbbá, hogy a társulathoz több 
munka érkezett be, melyek ugy a tartalom, mint a körül-
mények tekintetbe vételével nem adhatók ki. — Bírá-
latra kiadattak azonban a következő mnnkák : Costa-
Rosetti Gyula „A Jézus isteni szive iránt való ájtatosság 
katekizmusa," — Laky Demeter „A női erény és méltó-
ság abc-je," —Rozgonyi György „Agléu czimü elbeszélése, 
— Haller József „Történelmi hazugságok," — Schultz 
Imre „Német olvasókönyv," — Müller János „Gyakorlati 
német-magyar tankönyv, — Tóth Mike „Virágcsokor a 
kath. gyermekkertből. — Előadja továbbá, hogy a S z t -
István-Társulat által a Fraknói Vilmos-féle pályadíjra 
összesen három munka érkezett be : a) „Talem nobis 
decebat pontificem." b) Qui iusti sunt iudices considèrent 
. . . stb.w c) „Kiszolgáltatják nekem is az igazságot" — 
jelligéjü müvek. Mind a három mű szerzője hazánk ki-
magasló egyházi és politikai nagyságainak életrajzával 
foglalkozik. — E müvek kiadattak három bírálónak. — Vé-
gül jelenti, hogy az ideigl. irod. bizottság : Haudek Ágos-
ton „Fabiola" czimü müvét mint ifjúsági iratot, — Füssy 
Tamás „XIII. Leo pápa élete" cz. müvét mint tagillet-
ményt, — és Bogisich Mihály prépost-plébános „Őseink 
buzgósága imák és énekekben" czimü müvét, mint tan-
könyvet kiadásra ajánlja. 

A három ajánlott mii felett hosszú és beható vita 
keletkezett. — Baxta Béla azon indítványt tevé, hog y 
mielőtt a választmány e müvek kiadása felett határozna, 
utasítsa azokat a pénzügyi bizottsághoz, hogy az a kiadás 
pénzügyi részéről felvilágosítást s véleményes jelentést-
adjon a választmánynak. 

Lonkay Antal kívánja, hogy a müvek kiadassanak ; 
de óhajt ja előbb tudni, hogy az igazgatóság a tagillet-
ményekre vonatkozólag a jövő két évre mit tervez, — a 
„Fabiola"-ra vonatkozólag régibb határozat van, e mü 
kiadásának módozatait kell megállapítani. 

Gróf Apponyi Albert miután Barta Béla, Lonkay 
Antal, Füssy Tamás, Romeiser József és a társ. alelnök 
a tárgyat kellőkép megbeszélték, határozatilag kimondja, 
hogy Füssy Tamás „XIII. Leo élete" mint tagilletmény, 
— Haudek Ágoston „Fabiolá-'-ja régibb határozat értel-
mében kiadatnak. Bogisich Mihály müve pedig a pénz-
ügyi bizottsághoz utasíttatott azzal, hogy ez a mü ki-
adásának tervét elkészítse. 
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Gróf Apponyi Albert bemutatja a bibornok-herczeg-
primás ő eminenciájának ajándékát a „Catalogus Biblio-
thecae Joannis Cardinalis Simor" stb. czimü műnek diszes 
kötetét. 

A választmány hódoló tisztelettel s hálával fogadta 
ő eminentiája kegyességét. 

Hummer N. társ. t i tkár adja elő ezután terjedelmes 
jelentését, felemiitvén a társulati élet ujabb mozzanatait, 
előadja, hogy a társulati administratio központi átalakítása 
be van fejezve, — az egységes ügymenet teljes. Előadja 
a változást, mely a vidék tiszteleti tagjainak eltávozásá-
val beállott, — kiemeli, hogy a titkári hivatal azon van, 
miszerint a megüresedett tiszteleti tagságra kineveztetés 
végett a vidéken olyan ügybuzgó férfiakat hozzon javas-
latba, kik bizonyos tekintetben az egyes kerületek elöl-
járói. — Jelenti, hogy hazánk északkeleti és északi ré-
szén sikerült két u j bizományt felállítani, oly vidékeken, 
hol a Sz.-István-Társulat vallásos és hazafias kettős irá-
nya nagy tért talál működésre. — Ma 92 uj tagot jelent 
be ; de reményli, hogy mire ez év végére jár, — az 1887. 
jan. 1-től eddig belépett 797 tag száma az 1000-et eléri. 
— Jelenti továbbá, hogy a következő hagyományok 
folytak be : Ruzsenszky Kornél 10 fr t , — Gruber Nán-
dor hagyománya 10 frt, — Hidassy Kornél ő méltó-
sága egyházmegyéjéből begyült 57 fr t 71 kr. hagyo-
mányt küldött be, — néh. Tarányi Ferencz nagyprépost 
200 frtos hagyománya. — A társulatnak ujabban ha-
gyományoztak : Yanke Vilmos 20 frt , — Eberling Jó-
zsef 50 fr t , — Novákovics János, a társulat volt pénz-
tárnoka 1000 frtot . — Ajándék-könyveket kaptak a 
következő intézetek és iskolák : a Ranolder-féle intézet, 
— a piski-telepi iskola, — a nagy-selyki missió, — a 
fogarasi. — a szentháromsági, — a kartali, — a krajovai 
iskolák, — az Eger-vidéki árva-egylet, — a maros-illyei, 
— királyházai, — bács-aranyosi, — a mezőkászonyi is-
kolák, — a nagy-károlyi égettek gyermekei, — a tiir-
kösi, — a zohori, — a bukaresti, — a domaházi iskolák, 
— a fiumei árvaintézet, a bulcsi iskola. — A folyamodók, 
kérelmöket részint szegénységi állapotukkal indokol-
ták, részint azon helyzetöket tüntették fel, hogy ha-
zánk oly vidékei számára kérelmeznek, melyek idegen 
ajkú nemzetiségek között elszegényedve nehezen képesek 
a magyar nyelvű tankönyveket beszerezni. 

A választmány a társ. t i tkár jelentését örvendetes 
tudomásul vette. 

Az ügynökségi jelentés szerint a lefolyt junius, ju -
lius, augusztus, szeptember hónapokban az ügynökségben 
elkelt 340,929 könyv, — 3,554 szt. kép, — 12,970 egyéb 
nyomtatvány 31,326 fr t 69 kr. értékben. 

Venczell Antal páp. t. kamarás társulati pénztárnok 
jelenti, hogy a társulat bevétele a lefolyt junius, julius, 
augusztus és szeptember hónapokban vol t : 34,813 f r t 
77 kr, kiadása pedig 30,802 frt 95 kr. — Plus maradék 
4010 frt. — A társulat javára befolyt : néh. Novákovics 
János hagyatékából 1000 frt, magy. keleti vasúti kötvé-
nyekben, — a társulat tud. és irod. osztálya javára nsg. 
és ft. Gyurikovics Mátyás nyitrai kanonok úrtól 100 f r t . 
— A vatikáni okmánytárra bejöt t : főmagass. és f t . 
Haynald Lajos bibornok-érsek úrtól 500 frt , — a f t . 

nagyváradi 1. sz. káptalan részéről 500 f'rt, — a ft . sze-
pesi káptalantól 50 frt, — a ft . pozsonyi káptalantól 
100 frt , — nsg. Rimely Károly apátkanonok úrtól 
100 f r t . 

A gróf-elnök az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
felkéri : Romeiser József és Liptay Kornél vál.^tagokat. 

Az ülésnek egyéb tárgya nem volt. 
1887. junius hó 25-ike óta a Szent-István-Társulatba 

léptek, mint alapitó tag : Gr. Chorinszky Ignácz, Felső-
Szemeréd ; mint rendes tagok : Kaufmann István kápl. 
Bánfalu, Prohászka Károly lelkész Losoncz, dr Majthényi 
Nándor ügyvéd Budapest, Mauks Elek ügyv. Soroksár, 
Kránitz Kálmán, pléb. Alsó-Páhok, Sperlágh József ma-
gánzó Hatvan, Weninger Mátyás ispán Tihany, Ghyczy 
Ida kisasszony Budapest, Telekessy János pléb. Hánus-
falva, Szuhanek József épitész Kis-Jenő, Telecsán György 
iparos Kis-Jenő, Kürtössy Antal kápl. Ó-Becse, Rónai 
János papn. Budapest, Májer Ákos £üsp. tiszttartó P.-
Sorok, Bendekovics Sándor számtartó Lipárd, ifj. Reisig 
Ede tanuló Szombathely, gróf Pálffy Teréz udvarhölgy 
Laxenburg, Noszlopy Kálmán pléb. Dőr, Tvirst Vendel 
vár. jegyző Kassa, Havra Miklós magánzó Soroksár, Káz-
mérfi Antal leik. Nevetlenfalu, Hummer Ferencz vár. 
aljegyző B.-Gyula, Somogyi György ügyv. Nagy-Kőrös, 
Tóth József s. lelkész Nyőgér, Thuróczy Kálmán ma-
gánzó Budapest, Kovács Tamás pléb. Felső-Olcsvár, Ab-
szolon Ferencz tvszéki jegyző Kassa, Schoderbeck Már-
ton főtanitó Adony, Bajzák István főtanitó Adony, Pápai 
esp. ker. r. k. tanitó egyesület, Miilián Antal g. k. jDléb. 
Ér-Tarcsa, Hoffer Károly pléb. Bokod, Hay Ede káplán 
Hőgyész, László Polykarp Stephanita szt. fer. r. főnök 
Fogaras, gróf Almásy Imre Kolozsvár, Sárgay Antal k. 
r. tanár M.-Óvár, Király János pléb. ^Sepsi-Köröspatak, 
Apor Gábor Háromszékmegye alispánja, Kari Alajos egy-
házm. papjelölt Pápa, Hainari János esp.-pléb. Tarna-
Érk , Grivicsics György jegyző Szépfalu, Tormássy János 
elemi tanitó Sopron, Ágoston Ignácz papnövendék Gyu-
lafehérvár, Bába Pál papn. Gyulaf., Bálint Dénes papn. 
Gyulaf., Biró Dezső papn. Gyulaf., Buslig József káplán 
Csik-Tasnád, Erős József papn. Gyulaf., Kapatán Márton 
papn. Gyulaf., Keith Károly papn. Gyulaf., Oláh Károly 
papn. Gyulaf., Otti Mózes papn. Gyulaf., Pap Tamás 
papn. Gyulaf.. Sándor László papn. Gyulaf., Sántha Al-
bert papn. Gyulaf., Szekeres József papn. Gyulaf., Szé-
lyes Dénes papn. Gyulaf., id. Balázs Ferencz papn. Gyu-
laf., Fehérváry Ferencz pléb. Nagysáró, Fischer Colbrie 
Szerafin Zeliz, Pévald Vilmos papnöv. Budapest, Győrfy 
Gyula papn. Budapest, Raile Ede papn. Budapest, Hahne-
kamp György árvaházi felügy. Sopron, Horváth József 
káplán, Tauber Sándor pázmanita, Vajda Gyula k. r. áld. 
főgymn. ig. Kolozsvár, Dániel Joachim k. r. tanár Ko-
lozsvár, Farkas József k. r. tanár Kolozsvár, dr Salzbauer 
János~k. r. tanár Kolozsvár, Gulyás Ferencz főgymn. ta-
nár Szeged, Rádi József kegy. r. papnöv. Kecskemét, 
Fikker Pius Károly papn. Kecskemét, Wünsche Gyula 
Rafael papn. Kecskemét, Löb Antal papn. Kecskemét, 
Csóti Márk papn. Kecskemét, Balogh Sándor papn. Kecs-
kemét, Riesly Károly papn. Kecskemét, Wallner József 
k. r. papn. Kecskemét, Ivlacskó István k. r. papn. Kecs-
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kernet, Vörös Cyrill k. r. papn. Kecskemét, Unterer Ber-
talan k. r. papn. Kecskemét, Szapita 0 . Antal k . r. papn. 
Kecskemét, Cseh Lajos k. r. papn. Kecskemét, Labancz 
Mihály k. r. papn. Kecskemét, Kiss Ernő k. r. papnöv. 
Kecskemét, Cziveczk Sándor k. r. papn. Kecskemét, Szan-
borovszky Rezső tanító Endrőd, Kovács Sándor theol. 
Kassa, Gritzmacher Géza theol. Kassa. 

IRODALOM. 
A hitelemzéstan elemei. Katholikus növendékpapok 

és tanítójelöltek használatára irta Fonyó Pál. Sükösd, 1887. 
VIII, és 199 1. Ára 80 kr. 

Fonyó Pál, ki a katechetika terén általánosan jó 
hírnévnek örvend, két év előtt megjelent „Hitelemzéstan*-át 
rövidebb alakban VA hitelemzéstan elemei11 czim alatt adta 
ki. E rövidebb és olcsóbb kiadásban elhagyta az oly 
részleteket, melyek ismerete a tanulóknak nem okvetlenül 
szükséges, úgyszintén azokat, melyek ismeretét a neve-
léstani előadásokból eléggé ismerteknek tételezte fel. 
Mellőzte a hitelemzés történetét, s a kidolgozott hitelem-
zésekből is kevesebbet vett fel mutatványul. Az egyes 
fejezeteket is összevonta némileg, az illetékes hit tanárokra 
bizva az alaposabb magyarázatot és a bővebb kifejtést. 

Szerző munkáinak becsét azon körülményekből ítél-
hetjük meg legjobban és legbiztosabban, hogy azok or-
szágszerte elterjedtek és rövid idő alatt több kiadást 
értek. A két év előtt megjelent BHitelemzéstan"-t is a 
sajtó a legkedvezőbben fogadta ; az esztergomi, egri, 
váczi stb. papnöveldékben pedig, valamint több elsőrendű 
tanitóképző. intézetben (mint Egerben, Kalocsán, Baján 
stb.) tankönyvül fogadták el. De mivel ezen munka 
tankönyvnek kissé bő, terjedelmes, (tekintve a heti két 
órát, mennyit mindenütt a hitelemzéstanra szánnak) azért 
szerző azt több hittanár kívánságára az előttünk fekvő 
rövidebb és olcsóbb kiadásban rendezte sajtó alá. 

A bevezetésben a vallásoktatásról általában, annak 
szükségességéről, nehézségeiről és a hitelemzéstan felosz-
tásáról szól. — A müvet magát két részre, u. m. álta-
lános és részletes hitelemzéstanra osztja. Az általános 
részben a hitelemzés kezelőjéről, alanyáról, anyagáról és 
kezeléséről értekezik. A részletes hitelemzéstanban pedig 
tüzetesen megvilágosítja azon módszertani elveket, me-
lyek szerint a bibliai történet, a katekizmus, az egyházi 
ünnepek és szertartások és az egyháztörténet kezelendők, 
s melyek szerint a népiskolás gyermekek a keresztény 
hitélet gyakorlásába bevezetendők. 

A függelékben különféle részletes hitelemzési tan-
terveket közöl, és módszertanilag kidolgozott hitelemzé-
seket mutat be. 

Örvendünk ezen u j kiadásnak, és minél nagyobb 
elterjedést kívánunk neki ; csak azt az egyet sajnáljuk, 
hogy szerző nem vette figyelembe Boromisza Istvánnak 
„Tisztázzuk hitelemzésünk módszerének elveit és gya-
korlati kivételét" czimü, és a Religio hasábjain meg-

jelent czikksorozatát. Ugy hiszszük, hogy ez csak 
elnézésből történhetett , mert a szerző jelen müvé-
nek előszavában is felkéri a hittanárokat, hogy müvének 
tökéletesítését és használhatóságának előmozdítását czélzó 
észrevételeiket vele egész bizalommal közöljék. 

Különben a munka összeállítása a legnagyobb gond-
dal készült és a tankönyv kellékeinek teljesen megfelel. 
Különösen könnyűvé teszi a könyv kezelését és elősegíti 
a tanulást a szabatos felosztás és azon körülmény, hogy 
a fontosabb szavak, az u. n. „Schlagwort"-ok kövérebb 
betűkkel vannak nyomtatva. 

Ezek után befejezhetjük ismertetésünket, és fel-
mentve érezzük magunkat a bővebb ajánlgatásoktól, mert 
a jó bornak ugy sem kell czégér, és mert már a szerző 
neve is elég biztosítékot nyújt a mü jósága és használ-
hatóságára nézve. Adja Isten, hogy minden szeminárium^ 
ban és tanitóképezdében tankönyvül elfogadtassék. 

Dr Pnrt Iván. 

VEGYESEK. 
*** Szentséges atyánk XIII . Leo pápa Carry Feren-

czet, a „Moniteur de Rome" szerkesztőjét, nagy sz. Ger-
gely rendjének lovagkeresztjével tüntet te ki. 

— A lissaboni patriarka, Neto bibornok, Aguias 
volt minisztertől, mint a portugalliai szabadkőművesek 
nagymesterétől, megtagadta az egyházi temetést. 

— Az állam félmilliót ad a kath. lelkészek ellátá-
sának javítására ! De nem ám nálunk, hanem a kis Bajor-
országban. A jövő évi bajor budgetben e cziinen 532,200 
m. van felvéve. Czélba van véve ugyanott a congrua fel-
emelése is 2000 márkára, esetleg némely nevezetesebb és 
nagyobb igényektől környezett helyeken 2400 egész 2700 
márkára. Bajorországban tehát a congrua minimuma a 
mi pénzünk szerint 1200 fr t ra terveztetik, vagyis a hol 
a plébános bevallás-szerinti jövedelmei ez összeget meg 
nem ütik, az állam 1200 fr t ig utánpótolja. Hanem azután 
tagadhatatlan az is ám, hogy a kis bajor állam igen erő-
sen érezteti a kath. papsággal az államomnipotentialis 
velleitásokat, s talán nincs ország Európában, hol az ál-
lami bureaucratia oly pókháló-módra körül tudta volna 
fonni a papságot, mint Bajorországban. 

-j- A budapesti egyház-kerület nagyérdemű esperesét, 
ngs és ft. Cselka Nándor prépost-plébános urat fájdalmas 
veszteség érte. Elvesztette édes anyját, kinek haláláról 
mély részvéttel a következő gyászjelentést ve t tük: Alol-
irottak szomorú szivvel jelentik szeretett édesanyjok-, 
anyósuk- és nagy anyj oknak, özvegy Cselka Károly né szüle-
tett Kaizer Klára asszonynak halálát, ki élte 79. évében, 
a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele s rövid beteg-
ség után f. hó 12-én Vámos-Mikolán az Urban elhunyt. 
Lelkiüdvéért az engesztelő szentmise-áldozat s földi ma-
radványainak temetése f. hó 14-én reggel Vámos-Miko-
lán, s a gyász-istenitisztelet f. hó 14-én reggel 8 órakor 
Ó-Budán fog tartatni. Vámos-Mikola, 1887. évi október 
hó 12-én. Az ur legyen jutalma ! Cselka Nándor, Cselka 
Teréz férj . Valkó Endréné, Cselka Károly, Cselka Mária 
férj. Reiszmayer Gyuláné, gyermekei, Valkó Endre, Reisz-
mayer Gyula, vejei, Schweller Paula menye, s összes uno-
kái. R. i. p. ! 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VIII., József-körut 
50., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni i 
minden 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: „Régi magyar házassági jog." — A művészet és az erkölcsiség. — Egyházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : A lelkészi congrua. — B u d a p e s t : A magyar főváros rohamos népesedése ós a munkások pastoratiója. — S á t o r a l j a -

ú j h e l y : „Pápai kisérletek" — és az a „rendszeres felekezeti dressura." — Vegyesek. 

„Régi magyar házassági jog!" 
Ezen czim alatt jelent meg f. é. szeptember 

hóban egy 491 lapra terjedő, igen elegáns kiállí-
tású mü báró Rosner Ervintől. A szöveg 312 
lapot foglal el; a többi okmány-függelék. A mü 
azért is, mert egyházjogi tárgyú, azért is, mert 
magyar hazai vonatkozású, méltó, hogy vele e 
helyen foglalkozzunk s azt a t. közönségnek 
néhány vonásokban bemutassuk. 

I. Kezdjük cziménél; mert már ez is figye-
lemre méltó. „Régi magyar házassági jog." Hol 
régi jogról beszélünk, uj jognak is kell lennie; 
a régi csak az ujjal állitható szemben. Mi lehet 
e régi magyar házassági jog? Szent István ide-
jétől mai napig magyar házassági jog lévén a 
kánoni, az egyházi házassági jog, nincs kétség 
benne, — ugy gondolná az olvasó — hogy 
Rosner Ervin müvében a magyar pogánykori 
házassági jogot tár ja fel előttünk, mely szemben 
az egyházi joggal helyesen réginek volna neve-
zendő. Pedig nem ugy van ; a régi pogánykori 
magyar házassági jog iránt hiába kersünk tájé-
kozást Rosnernél ; ő egész müvében az egyházi 
házassági jogot tárgyalja. Igy tehát a mü tárgyát 
tekintve, kétségtelenül elhibázott a czim: „régi 
magyar házassági jog", mert élő, érvényes jogot 
ád elő. Vagy czélzás akar lenni a „régi" czim ? 

Nem igazolható e czimfelirás azon indokkal 
sem, hogy az egyes házasságjogi institutióknál 
nem elégszik meg az éppen jelenleg divó jog-
szabályok előadásával, hanem ezek keletkezésére, 
változásaira, fejlődésére is tekintettel van; mert 
az érvényben levő jogi szabályok e történelmi fázi-
sainak ecsetelése múlhatatlan kellék ahhoz, hogy 

a mü tudományosnak legyen nevezhető. A jogtu-
dományhoz ugyanis nem elegendő az éppen divó 
jogot vagy törvényt előadni; az emberi elme ezzel 
meg nem elégszik teljesen ; azt kérdezi tovább, 
volt-e ezen szabály mindenkor kötelező? minő 
viszonyok ( hozták magukkal, hogy az ugy van, 
ahogy van? Azért minden tudományos jellegre 
igényt tartó jogász az érvényben levő, élő jog 
ecsetelésénél el nem mulaszthatja annak történeti 
fázisait előadni. De ezek előadása miatt az élő 
jogot réginek el nem nevezi. 

A tényleges valóságban tehát a czim „régi" 
nem indokolt s bizonyára nem kis zavarba jönne 
szerző maga, ha felszólittatnék, mondaná meg 
tehát, mi az az uj magyar házassági jog, midőn 
mind az, a mi könyvében meg van irva, régi 
magyar házassági jog ? E kérdésre nézetünk sze-
rint csak ugy felelhetne helyesen, hogy bevallaná, 
miszerint e czimet „régi házassági jog" prolep-
tice adta müvének, mert azon meggyőződésben 
avagy reményben él, hogy a jelenlegi egyházi 
házassági jog, legalább a legközelebbi jövőben, 
helyesen lesz Magyarországban réginek nevezhető, 
mivel helyébe egy uj házassági jog lépend. 

II. A mü 5 fejezetre oszlik : őskori előzmé-
nyek, eljegyzés és házasságkötés, az eljegyzés 
külön tana, a házassági akadályok és a házassági 
kötelék felbontása czimek alatt. 

Az „őskori előzmények" czimü fejezetből 
megtudjuk, „hogy az emberiség ős állapotában 
teljes nőközösség uralkodott a törzs tagjai között" / 
A házasság csak hosszú fejlődés, vajúdás ered-
ménye. 

A legrégibb adat, mely a magyarok házas-
32 
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sági őstörténelmére vonatkozik, Béla király név-
telen jegyzőjének azon tudósítása, hogy a szittyák 
(magyarok) „nem voltak paráznák, hanem kinek-
kinek csak egy felesége vala", ellenmond ugyan 
ama tételnek; ellene tanúskodik a magyar nyelv 
is, mely már a származási időszakban feleségnek 
nevezvén a férjes nőt, ezen elnevezés által arról 
tesz bizonyságot, hogy a házasság a magyaroknál 
soha sem volt polygamia, hanem mindig csak 
két különböző nemű személynek szövetkezéséből 
állott: mindezek daczára, „egyedül azőstörténelmi 
fejlődés törvényszerűségénél (!) fogva, fel kell téte-
leznünk, hogy mielőtt a magyar nép gondolko-
zásában és szokásaiban az egynejüség elve vál-
hatott volna uralkodóvá, ezt jóval megelőzőleg 
kellett létezni a magyaroknál is a nőközösség 
természeti ősállapotának.u Igy Rosner müve 6. 
lapján. 

Ezen szépséges tan, melyet Rosner néhány angol 
és német iró után hirdet, nyilván sok állat alá helyezi 
az embert, mint a melyeknél szigorú párosodás létezik; 
épp ezen indoknál fogva maga Darwin által sem helye-
seltetik, ki az alsóbb állatok analógiája szerint Ítélve, 
nevezetesen figyelembe véve azon állatokat, melyek az 
állatvilágban az embert leginkább megközelítik, nem 
hiheti, hogy nőközösség létezett volna az ősidőkben ; 
,Ha tehát az időfolyamában elég távolra visszatekintünk 
és az ember társadalmi szokásaiból, amint most létezik, 
következtetünk, akkor a legvalószínűbb vélemény az, 
hogy az ember eredetileg kis társaságokban élt, egy 
férfiú egy nővel, vagy ha hatalma volt hozzá, több 
nővel." (Darwin, Abstammung des Menschen, 3. kiad. II. 
köt. 341. 1.) I t t is bebizonyul, hogy a tudományok másod-
harmad rendű képviselői tovább mennek mesteröknél, 
nem ugyan tudományban, hanem merészségben. 

Az állatoknál is már létező féltékenység érzete, 
melylyel pár já t gondosan őrzi és védelmezi, Rosner 
ősemberében még nem volt meg ; ez oly érzet, mely 
Rosner szerint az embernél csak később, a fejlődés egy 
magasabb fázisában, jelentkezett. Az ősember tehát e 
tekintetben is az állat alatt áll. 

A physiologia azon ismert törvénye, mely szerint az 
emiitett közösség a species fennmaradását, terjedését nehe-
zíti, veszélyezteti, R. szerint nem volt érvényben az ősem-
bernél ; az emberi nem a nőközösség daczára rohamosan 
szaporodott ; sterilitásról, melyet jelenleg hasonló közös-
ség tudvalevőleg eredményez, szó sem volt. Mind ezek 
nem feszélyezik az ember ősi, természeti bestialitásának 
hirdetőit ! 

A házasság hosszú fejlődés, különféle körülmények 
összejátszásának eredménye szerintök ; igy tehát az ame-
rikai szabadszellem hirdetői, valmint a leginkább nagy 
városokban elterjedt azon elvetemült lények voltaképen 
egészen tiszteletreméltó missiót végeznek, azon vannak 
ugyanis, hogy az emberiség a nőközösség behozatala által 
természeti állapotába visszahelyeztessék, s elvileg aka-

dály nincs, hogy a házassági intézmény, melyet emberek 
hoztak létre, megint emberek által megszüntettessék. 
Legalább az erkölcsi megütközésnek ezen reformerek 
tervei felett helye nincsen. A biblia ellenkező tanával 
rég túlhaladott álláspont ! 

Az emberi méltóságot annyira lealázó, az erkölcsi 
érzetet mélyen sértő, a zsidó és keresztény vallási, sőt a 
tisztán emberies felfogással ellenkező ezen tan hirdetői 
— kérdjük — mily megdönthetetlenül szilárd érveket 
hoznak fel annak igazolására? 

Igazolják e tant szerintök görög és római irók 
feljegyzései a korukbeli barbár népek életéből, a polgá-
riasult népeknek saját őskorukat illető mondái és azon tanul-
mányok, melyek a jelenkori polgáriasulatlan népek életére 
vonatkoznak. 

Megjegyzem, hogy Rosner ezen érveknek csakis 
jelzésére szorítkozik, ki nem fejt egy érvet sem : miért 
is nem öt czáfolom, midőn az általa csak jelzett, dön-
tőknek vallott érvek részlegesebb megbeszélésébe bocsát-
kozom, hanem azokat, a kiket Rosner kritika nélkül 
követ. 

A görög és római irók feljegyzéseire nézve az em-
ber őskori bestiálitásának hirdetői maguk is beismerik, 
hogy ezen relatiók hitelességéhez bizony kétely is férhet ; 
hogy azok magukban döntő érvet nem képeznek, mert 
épp oly törzsökről szól az értesítés, hogy nőközösségben 
élnek, kik kevésbé voltak ismeretesek. Igy Herodot az 
agathyrsekről és massagétákról, Caesar a brittekről mondja, 
hogy nőközösségben élnek ; sz. Jeromos pedig a skótokról, 
hogy pecudum more convivunt. Ezen népek szokásairól 
emiitett irók aligha szereztek személyes meggyőződést, a 
messze távolban lakókról, ismeretlenekről pedig könnyű volt 
pikáns, meglepő dolgokat irni. Hisz hogy mennyi értékük 
van gyakran az efféle régi ethnographiai, közvetlen ta-
pasztaláson nem alapuló vagy elfogultságtól inspirált meg-
jegyzéseknek, azt mi magyarok tudhatjuk legjobban. 
A németek előtt nem is voltak őseink oly ismeretlenek, 
mint hihetőleg Herodot előtt az agathyrsek, s mégis 
őseinkre ráfogták, hogy kutyafejüek. 

A világot látott, különösen keleten sokat utazott 
Piátónak bizonyára nem volt tudomása oly barbár törzs-
ről, mely nőközösségben élt volna, mert utopistikus ál-
lamába a nőközösséget behozni akarván, megjegyzi : „sí 
fieri potest." 0 tehát a nőközösséget óhajt ja a bölcsészeti 
elvek szerint berendezett államában, de azt lehetségesnek 
nem tart ja, mi kizárja azt, hogy tudomása lett volna nő-
közösségben élő törzsről, mert különben arra csak vélel-
mezte volna az ő görögjeit, mit a barbárok gyakorolnak. 

S ha mégis hitelt adnók amaz irók tudósításainak, 
kérdem, mily joggal jellegeztetik az mint az emberiség 
ős állapota, ami, hogy kivételes, csak egyes népeknél 
divott, s igy épp az bizonyítja legjobban, hogy feljegyzésre 
érdemesittetett ? 

Nem kevésbé erőtlen a mondákra való hivatkozás 
annak igazolására, hogy az őskorban nőközösség ural-
kodott. 

Egyes népek mondáiban, p. a görögök, chinaiak 
és indeknél meg van nevezve azon személy, ki az egy-
nejüséget behozta, megszüntetvén a nőközösséget. 
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Ugy mint mi magunk, ugy a barbárok is vezéreltettek 
azon óhaj által, hogy minden jelenség, minden tünemény 
számára kellő magyarázatot, megfejtést találjanak. A 
tüneményeket tehát oly módon fejtegetik, mely képzelődé-
süknek legjobban megfelel. Mig a czivilizált embereknél 
az illendőség tiltja, merő sejtelmeket, vélelmeket kigon-
dolt történet alakjában kifejezni: addig a kevésbé elő-
haladt ember aggálytalanul történet alakjában fejezi ki 
egy előtte fölötlő, figyelmét lekötő tünemény megfej-
tését czélzó sejtelmeit. A monda tehát gyakran költött 
történet, melynek czélja feltűnő magyarázatot igénylő 
tüneményeket megfejteni. Például mielőtt az összehason-
litó anatómia kiderítette volna, hogy a földkerekség 
több helyén talált óriási csontok állatcsontok, a monda 
buzgólkodott ezen tünemény megfejtése körül, állitván, 
hogy e csontok az egykor ama tájékok lakta óriási emberek 
maradványai, és az emberi fantázia oly elbeszéléseket 
alkotott ezen óriási emberek viselt dolgairól, mintha 
azok valódi események traditiói volnának. Vagy : Angol-
ország eredeti neve Albion ; utóbb Britanniának neveztetik, 
egyik része pedig Cornwallisnak ; honnét e nevek ? a 
monda mindjárt kész a magyarázattal, történetet kohol : 
egy száműzött trójai fejedelem, Brutus, Angolországban 
kiköt vezérével, Corineussal, s neve után elnevezi az 
országot Britanniának, egyik részét vezére után Cornwal-
lisnak. Igy aztán teljes melégedésre meg van fejtve a 
két elnevezés. 

Már most, ha a tizenkilenczedik században a mo-
nogamia mint rabszolga iga (Stuart Mill, die Hörigkeit 
der Frau 2. kiad. Berlin 1872), mint „a keresztény-német 
ostobaság monstruma" (Schopenhauer, Parerga und Pa-
ralipomena 2. köt. Berlin 1862, 659 1.) szidalmaztatik, 
ha mai időben is a szenvedély a monogám házasságot 
kényelmetlennek, talán az „egészséges" érzékiséggel ellen-
kezőnek találja. Ugy aligha tévedünk, azt állitván, hogy 
a régi népek is a monogám házasságot mint érzéki vá-
gyaikra terhes, azokat korlátozó intézményt tekintették. 
Egyrészt látták, hogy a mongámia egyedül tiszteletre 
méltó intézménynek tartatik s divik, másrészt érezték, 
hogy biz az elég terhes, nehezen elviselhető nyűg az 
emberre, mely határt szab legélénkebb szenvedélyének. 
Ily viszonyok közt természetes, hogy e rejtély magya-
rázatát keresték ; az egynejüség az ember számára ne-
hezen elviselhető korlát, s mégis létezik ; ki parancsolta 
azt reá az emberekre ? ki a monogamiának létrehozója ? 

A megfejtést azután a monda adja, a monogám 
házasságnak institutióját egy nagy névhez kötvén, egy 
őskirály, egy nagy őstörvényhozó nevéhez, kinek bölcse-
sége áhitatszerü tisztelet tárgya, ki mint az illető nem-
zet nagy jótevője ismertetik el, kinek pyramidális tekin-
télye előtt megnyugvással hajolnak meg azok, kiknek 
körében a monda szövetett. 

A mondák valamennyien csak azon manap is — hit 
nélkül — megfejthetlen tény megfejtését czélozzák, 
hogyan létezhetik egy intézmény, melynek ellensége az 
ember legnagyobb szenvedélye, hogyan van az, hogy az 
ember élénk vágyai ellene vétenek ugyan, de azt leron-
tani, megsemmisíteni nem képesek ? A monda helyesen 
fejti meg e tüneményt: törvényhozói, az emberis j 'g javát 

czélzó bölcs akaratra vezetvén vissza a monogám házas-
ságot ; tévedése abban áll, hogy szerinte ez akarat emberi 
akarat és nem isteni akarat. 

Ugy hiszem, a nőközösségről és a monogám házas-
ságról regélő mondák ekkénti magyarázata egészen ter-
mészetes és legkevésbé sem eről tetet t ; annyi mindenesetre 
áll, hogy legalább is oly jogos, mint azoké, kik e mon-
dákra mint a nőközösség tanúira hivatkoznak : miért is 
mindaddig, mig az ősember bestiális állapota más nyo-
mós tanukkal, mint egy néhány mondával, igazolva nem 
lesz, az ezen állapotról szóló hypothesis annyival is in-
kább joggal lesz visszautasitandó, mert az flagrans ellen-
tétben áll az emberiség számtalan egyéb hagyományaival 
az őskorról, melyek megolvashatok dr Lükén Henrik 
„Az emberinem hagyományai" czimü jeles könyvében. 

Dr Hamvas. 

A művészet és az erkölcsiség. 
3Dr. ^ i s z t e r I i x i r é t ő l . 

(Folytatás.) 

14. A „szép" fogalma azért bir kiváló fontosság-
gal a szép művészetekre, mert ezek xax'ê£,o%riv „szépek,u 

vagyis a szépségnek megjelenitésére, közvetítésére szol-
gálnak. Es különös volna, ha a szép-müvészetek megelé-
gednének a szépség akármely alacsony fokával, s nem tö-
rekednének a minél kiválóbb, magasabb szépséget mu-
tatni be nekünk. Hogyan érdemelnék meg különben azt 
az emphaticus „szép" je lzőt? 

Ezér t szükséges az aesthetikában a dolgokat a szép-
ség szempontjából osztályozni ; a mit mi ugy teszünk, 
hogy először az összes szép dolgokat két csoportra oszt-
juk, azután pedig jobban a különlegességekbe bocsátkozna, 
a sorrendet, a rangfokozatot megállapítani törekszünk. 

Nagyon megszokott dolog az összes dolgokat két 
csoportba osztani, melyek egyikébe az anyagi, az érzéki, 
a másikába a szellemi, az erkölcsi dolgok tartoznak. Ezt 
a csoportosítást megtartva a szépség szempontjából is, 
azt kérdezzük : váljon az anyagiak birnak-e nagyobb 
szépséggel a szellemiek fölött, vagy pedig megforditva? 
Mi erre azt feleljük, hogy a szellemi, az erkölcsi világ 
a sokkal nagyobb szépség hazája, az anyagiakban pedig 
a szépséget sokkal tökéletlenebbül, hiányosabban, kisebb 
mérvben találjuk föl. Ki találná ezt különösnek ? 

Az anyagi világban éppen a szépség az, mely 
a leggyorsabban változó, elmúló. „A szivárvány, a 
fata morgana, az ezüst-felhők a búcsúzó naptól meg-
aranyozva széleiken, a csapongó pillangó gyönyörű szín-
pompájában stb. mind oly rövid ideig tartók, mintha 
csak a vágyakat akarták volna fölébreszteni, a nélkül 
hogy azt kielégítsék." a z emberi test is, — Göthe sze-
rint, — csak egy pillanatig van legkifejlettebb szépsége 
tetőpontján. 

Hajh, az ember vad virág, 
Tar mezőn terem, 
Melyet hév üt , szél kivág, 
Hervad hirtelen. 

!) CII. Zsolt. 15. Kálmán K. fordit . 
26* 
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Hihető-e, hogy ez legyen a szépség valódi hazája ? 
De azután, a „szépség" és „jóság" obiective egy 

és ugyanaz. A hol tehát a nagyobb jóság, ott a nagyobb 
szépség. Már pedig a szellemiek a jóságra, a tökélyre 
nézve messze túlhaladják az anyagiakat ; ezek azoknak 
csak tökéletlen utánzatai, és azok tökélyeit nem csak 
magukba fölvenni, hanem még visszatükrözni sem képe-
sek. A szellem, ez az oly teljes egység és egyszerűség, 
mily kimondhatatlan változatosságot mutat erőiben, mű-
ködéseiben ! Az anyag mozgékonysága mily eltörpülő a 
szellem azon merész röptével szemben, melylyel pilanat 
alatt az egész világot bekalandozza. Az aczél, a gyémánt 
keménysége mily halavány utánzata a szellem azon ret-
tenthetetlensége és törbetetlenségének, melylyel a „fö-
lötte összeroskadó világgal" is daczol! Es azután a tör-
vényszerűség, a rendszeresség ! — a ki ismeri és érti a 
logicát, annak fölösleges erről beszélni. Az erkölcsiség 
szintén a szellemi világban honol, és a mi abban tör-
vényszerű, harmonious s rendszeres, ahhoz a szabadság 
ujabb tökélyét sorolja, ezt az annyira kiváló elemét a 
szépségnek, még ott is, ahol anyagiakról van szó. Ki 
nem látott volna fönn a magasban, a tiszta kékségben 
majdnem elvesző, csodálatos könnyedséggel lebegő sast ? 
— és ki ne gyönyörködött volna e látványon? — Ha 
reflectálunk, lelkünk szabadsága ismerte föl e jelenetben 
önmagát, és innét a kiváló élvezet. 

Tehát nem sentimentalismus, hanem a dolgok ter-
mészete vezet bennünket azon meggyőződésre, hogy a 
nagyobb, a kiváló szépet, a szellemi, az erkölcsi világban 
keressük. — A sensualismus tagadhatja a szellem létezé-
sét ; azért az ő értelmében vett „szellemre" nézve is 
áll az, amit mondottunk : ez a finomabb, aetheri anyag, 
ez az erő szebb, mint a nyers, formátlan, durva anyag. 

Mily véleményben voltak erre nézve a régi aesthe-
tikusok ? — Plotinus s z e r i n t s z é p e k az anyagiak, szé-
pek a szellemiek, de legszebb az erkölcsi szépség, az 
erény. — Cicero : 2 ) „Helyesen mondják a bölcs emberről, 
hogy szép ; mert a szellem vonásai mindig szebbek mint 
a testéi." — Plato „Protagorás"-ában Socrates azt mondja, 
hogy éppen most látott egy Abderából jöt t idegent, a 
ki szebb, mint Alcibiades. Ezen megütközik egy ott álló, 
mire Socrates : „hogyan lenne lehetséges, úgymond, hogy 
ne ott legyen a legnagyobb szépség, a hol a legnagyobb 
bölcseség található." Különben Platónál, Aristotelesnél 
ez annyira természetesnek látszott, hogy azt mindig föl-
tételezték, s nem is tartották szükségesnek bizonyitgatni. 

15. Ha már most jobban a különlegességekre aka-
runk leszállni, vagyis a dolgok szépségi rangfokozatát 
akarjuk megállapítani, — erre más critérium nem is 
gondolható, mint e tétel, minél jobb valami, annál szebb. 

Ennélfogva szépségre nézve a legalacsonyabb fokon 
állnak a tisztán anyagiak, az élettelen dolgok ; ezek fölött 
fog állani a növény, és e fölött az állatvilág szépsége; 
mindezeket túlhaladja az ember, kiben az anyagon, a 
tenyésző és érző lelken kívül a szellem is honol. És itt, 
az emberi szépségnél, alacsonyabban áll a nő, mint a 

') De pulchritud. c. 1. 
2) De offic. I. c. 27. 

férfi, *) az értelmi élet tüneményeinek szépségét túlhalad-
ják az erkölcsileg szép jelenségek ; az egyes természeti 
tünemények, dolgok, lények szépségét messze elhagyja a 
kosmos szépsége ; az egyes erkölcsi lények és jelenségek 
szépségét fölülhaladja egy erkölcsi testület (keresztény-
ség) szépsége ; mindezek fölött áll a tiszta szellemek szép-
sége ; az összes természeti lények, jelenségek szépségét 
túlhaladja a természetfölöttiek szépsége ; s végre min-
denek fölött van a legtökéletesebb szépség, maga a 
szépség lényegében, a mint maga a jóság és maga a 
tökély, a iiélccyoç ovőiag, — Isten. Nem, mintha minden 
ember ezen szépséget élvezné leginkább ; mert ezen szép-
ség vakitó fényével ugy vagyunk, — Aristoteles szavai 
szerint, — mint az éjjeli bagoly a nap fényével: nem 
vagyunk képesek arra, éppen nagy fénye miatt, értelmünk 
szemével rátekinteni ; hanem azért ; mert a kinek értelme 
előtt ezen szépség csak egy kevéssé is fölragyog, „édes 
bámulat és gyönyör ragadja" el azt, és e szépség látása 
és élvezete minden egyéb szépség látását és élvezetét 
elhomályosítja és Ízetlenné teszi. Mondhatta volna-e kü-
lönben az U r : „Ego ero merces tua magna nimis" és 
ígérhetett volna-e az őt szeretőknek gyönyört, mely mint 
a hegyi zuhatag, árasztja az őt élvezőket, ugy hogy meg-
ittasodnak tőle ? 

Megrészegülnek a hivők 
Üdvödnek ál ta la ; 
Ah, o t t a bá j laka 

Gyönyör-patakból isznak ők.2) 

Az itt megállapitott sorozatnak egyes tagjainál szí-
vesen megállapodnánk, hogy a szépségnek alkotó elemeit 
részletesebben szemügyre vegyük ; de erre nincs időnk. 
Csak egyetlen egy tagra teszünk rövid megjegyzést. 

Mondottuk, hogy a természetfölötti rendhez tartozó 
lények, vagy tünemények szépsége minden természetit 
túlhalad. Hogy ez igy van, nem indokolom. A kik hisz-
nek a természetfölöttiben, ezt ugy is tudják, a kik nem 
hisznek, ugy sem értenék meg. Csupáncsak rá akarok 
mutatni két lényre, kik a természetfölötti rendhez 
tartoznak, és melyeknek kiváló szépségét, Isten után leg-
nagyobb szépségét a szépmüvészetek minden időben az által 
ismerték be, hogy legnagyobb kegyelettel kultiválták 
azoknak megjelenítését. Ezek egyike a világ Megváltója, 
Jézus Krisztus, másika pedig a Megváltó szeplőtelen anyja, 
a bold, szűz Mária. 

Az ó-szövetségi visiókban ugyan, legalább a szen-
vedő Messiás, külsőleg nem tűnik föl szépnek ; 3 ) de az 
emberi testben lakó istenségnek elragadó szépségét a 
Szentírás oly ihlettséggel rajzolja, mihez hasonlót egy-
általán hiába keresünk. 0 „a legfőbb lény magas szép-
ségének, mint a nap, oly ragyogó visszatükrözője és 
jóságának képmása;" 4 ) „dicső az ő szépségében, dicső, 
minden ember fia fölött ;" „fénylő szépségű;"5) kihez az 
Énekek-énekének menyasszonya elragadtatva mondja : 

') Greguss Á. „A szép érzékéről" 297. 1. Y. ö egy későbbi 
megjegyzést a „kellem"- vagy „báj"-ról. 

2) XXV. Zsolt. 9. 10. Kálmán K. fordit . 
3) Zs. LII. 2. 3. 
4) Bölcs. VII. 26. 2. 7. Zsid. I. 1. 2. 
ö) Ján. XVII. 1. 5. cl. XII. 23. 28. 
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„ime! szép vagy te, — tele b á j j a l ; " 1 ) „a völgyek 
lilioma," „Jesse gyökeréből fakadó virág;" „a ki meg-
mossa rubájá t a szőlőnek vérében, szemekkel; mint a 
bor, fogakkal mint a tej." 2) S csodálbató-e, hogy az ilyen 
szépségnek, nem látása, hanem csak sejtelme is vágya-
kat ébreszt, miket a szt. költő ily szavakba ön tö t t : 

„Szép dalra hevül t kebelem, 
I t t . . . i t t . . . im a fejedelem ! 
Oly hévvel enyelg e dalom ma, 
Mint gyorsan irónak a tolla. 

Oh szebb te az emberinél ! 
Gyöngytermeteden gyönyör él, 
Méz- a jk idon isteni bá j van, 
I s t en t örökölsz te e bá jban . 

Hős ka rdoda t oldalodon, 
Kösd fel te, te nagy hata lom ! 
Báj iddal előre te , szépem ! N 

In t s , lépj ki, igázz le egészen.3) 

A „testté vált ige" szépsége után mindjárt a bold, 
sz. Máriáé következik, a ki minden cherubimok fölé emel-
tetve „nagyon szép," „egészen szép," „tökéletesen szép," 
kinek „aranyos fénytől ragyogó szépsége, mint a hajnalé", 
„dicső, mindenek fölött szép," a „szép szeretetnek anyja," 
a „csillagoktól övezve, a hold lábainál, a napnak fényé-
től átfogva." 4) Hogy lett volna lehetséges, hogy a szép-
müvészetek ezen két szépséget nem vették volna észre ? 

(Folytat juk.) 

EGYHÁZI ÏUD0SITAS0K. 

Budapest, okt. 18. A lelkészi congrua I. (Boncz 
Ferencz müve, Budapest, Pfeifer N. 1888.) A congrua-
kérdés napirenden van. Nem csoda, ha a sajtó és az 
irodalom vele tüzetesebben foglalkozik. Csak tisztuljanak 
az eszmék ; jót másképp nem várhatunk. Boncz F. min. 
tanácsos müvét is ezen szempontból örömmel üdvözöltük 
és ha talán egyik-másik pontban vele ellentétes állás-
pontot foglalunk is el, mégis örülünk, hogy könyvét meg-
irta és kiadta. Mert valóban jó szándék, a lelkészkedő 
papság anyagi helyzete iránt táplált valódi őszinte jó 
akarat jellemzi felfogását, mely igazán csak arra tör, 
hogy a lelkészkedő papság anyagi helyzetén állandóan 
és gyökeresen legyen javitva. Elismeri a 7. lapon : „Hogy 
jelenlegi élvezményeik a . . . jogos igényeknek meg nem 
felelnek — az már egy évszázad előtt nemcsak hogy 
elismertetett, hanem azon igények kielégítésére czélzó 
intézkedések is kezdeményeztettek. Pedig egy század 
óta mennyivel súlyosabbak lettek a megélhetési viszo-
nyok s mennyivel követelőbbek a társadalmi érintke-
zések !" 

A 12. lapon kezdi fejtegetni, hogy vájjon különféle 
fokozatok volnának-e megállapitandók a congruára nézve 
és előadván az érveket, saját véleményét igy fejezi k i : 
„A fősúlyt a congrua kiszabásánál az állásszerüségre fek-
te tem; ez alatt pedig azt értem, hogy a congrua meg-

') Énekek éneke I. 15. 
2) Móz. I. K. XLIX. 11, 12. 
3) XL1V. Zsolt. 1. köv. Kálmán. K. fordít . 
*) Jelen. XII. 12, 1. 

felelő legyen a papi képzettségnek, az ennek megszerzé-
sére fordított idő- és költségnek, a lelkészi munka terhei-
nek és veszélyeinek, melyek elviselése elől hivatásánál 
fogva ki .nem térhet ; — egyrészről ne legyen oly csekély, 
hogy a pap az életfentartás tekintetéből önművelését 
elhanyagolni kénytelen és parasztmunka végzésére legyen 
kényszerítve ; — másrészről legyen a congrua akkora, 
hogy a lelkész az öt megillető tiszteletet a külsőségekben 
is magának kivívhassa, az önállóságot és függetlenséget 
mindenkivel szemben fentarthassa és hogy saját szükség-
leteinek födözésén felül az aj taján gyakran kopogtató 
nyomornak is alamizsnát nyújthasson, mert ez tőle elvá-
ratik, s mert a szegényeknek tőle telhető gyámolitása 
hivatásának is egyik ágát képezi." (14. 1.) 

Ki mondhat ellen ilyen helyes és jóindulatú felfo-
gásnak ? 

Ugyanily jóindulatot árul el a mit a kiérdemült, 
szerinte „rokkant lelkészek" (kissé erős kifejezés !) ellá-
tásáról mond. Bár élénk, talán nagyon is élénk és sok 
esetben igazságtalan vonásokban van rajzolva e kép, ugy 
hogy ezt — egyes, olykor önhibából keletkezett esetek-
től eltekintve — általánosságban semmiképp el nem fogad-
hatjuk, mégis jól esik a jóakarat félreismerhetetlen nyil-
vánulása, melyet ugyan senki a következő soroktól elta-
gadni nem f o g : „Tudvalevőleg a rokkant lelkészek vannak 
a legszánandóbb állapotban. Csak reájok kell tekinteni : 
kiéhezett arczaikra ; fakó, viseltes, sőt rongyos ruháza-
tukra, minden tekintetben elzüllött (!) állapotukra, hogy fel-
ébredjen bennünk annak érzete, miszerint azok végnapjait 
Ínségben tölteni nem szabad engednünk, kik küzdelmes pá-
lyát futot tak meg az emberiség erkölcsi müvelése érdekében 
s a kiknek módjukban nem állott szűkre szabott jövedel-
meikből öreg korukra nyugalmas állás szerzéséről gon-
doskodni. A vallás tekintélye épp ugy megköveteli azt, 
mint az emberiség iránti érzet. A mindennapi tapasztalás 
igazolja, hogy az egyes egyházmegyékben e czélra levő 
alapitványok és egyes főpásztorainknak gondoskodása 
elégtelen ; hogy tehát ezekre nézve is országos intézkedés 
szükséges. Az állam, a társulatok, sőt magánosok is biz-
tosítják hivatalnokaikat elöregedésük vagy egyébkinti 
munkaképtelenségük esetére ; — a vallásnak nem szabad 
ezen kötelezettség elől kitérni." (17. s. k. 1.) 

Elég legyen ezen néhány idézet, hogy a t. olvasó 
a szerzőnek jó indulatáról meggyőződjék. Mi ezt szívesen 
elismerjük és bár a következőkben nem egy pontra 
nézve eltérő, sőt ellentétes véleményt fogunk védelmezni, 
soha sem akarjuk elfelejteni, hogy egy jó akaratú féllel 
van dolgunk. (Folyt.) ? 

Budapest, okt. 14. A magyar főváros rohamos 
népesedése és a munkások pastoratiója. — 

-^Magyarország fővárosának rohamos fejlődése, világ-
városi szépülése magával hozta ama bajt, hogy kath. tem-
plomai nem elégségesek befogadni az ájtatos hivők 
roppant sokaságát. A plébániai hivatalok legjobban tud-
ják, mily fáradsággal jár a lelkipásztori teendők teljesí-
tése oly nagyszámú lakossággal biró hitközségekben 
(városrészekben), hol egy-egy plébániai áldozópapra tiz-
tizenöt ezer lélek jut . Ha ugy vasár- és ünnepnapon a 
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templomot meglátogatjuk, nemcsak zsúfolva találjuk 
Isten házait, hanem vajmi gyakran be sem juthatunk, 
sőt a templomajtót sem lehet a körülálló sokaság miatt 
megközeliteni, és ha csak egy pillanatig ott maradunk, 
megfigyelhetjük, hogy százan meg százan kénytelenek 
megfordulni és vagy más templomnál próbálni szerencsét 
— hasonló eredménynyel — vagy nyomban hazatérni 
vagy — ima helyett, a vasárnap és ünnepnapra vonat-
kozó egyházi parancsolat nem-teljesithetése miatt — sétára 
kelni a népies utczákon, ha ugyan egyébre nem hatá-
rozzák el magukat. 

Nem mondunk ugyan ujat, midőn e becses lap 
hasábjain rámutatunk a budapesti templomok elégtelen-
ségére ; hiszen elégséges egy tekintet a statisztikára — 
mely 300,000 kath. lelket tüntet föl, ellenben a templo-
mok száma s még kevésbé térfoglalata, tized-arányban 
sem áll a szükséglettel — hogy szomorú tény gyanánt 
álljon előttünk a sajnálatos állapot, mely föltétlenül 
lehetetlenné teszi, hogy a kath. hivők az egyház emii-
tett parancsolatának és saját lelki szükségletüknek meg-
feleljenek. Igenis! Ily körülmények között miként telje-
sítsük Budapesten Istennek e parancsát : „Megemlékezzél 
róla, hogy ünnepeket szentelj," és az egyház eme paran-
csolatát: „Ünnepnapokon misét becsületesen hal lgass"?! 

Jól tudjuk, hogy a kora reggeli órákban4a templomok 
eme napokon nincsenek annyira tömve, de ez csak annyi-
ban láttatja kedvezőbbnek ama fájlalt állapotot, ameny-
nyiben tanúságot tesz arról, hogy vannak olyan hivők 
is, kiknek ily kora időben lehet már az Isten házát láto-
gatni. Ámde a nagy többség, nevezetesen a szegény 
munkás osztálynak az nincs módjában, kiváltkép a szá-
mos családdal megáldott munkás-apáknak, akik hétköz-
napi szurtosan nem mernek a templomba menni, ünnepi 
öltőjük pedig nem kész oly korán. Akinek alkalma volt 
a külvárosok nyomorát közelről megismerni, az nemcsak 
túlzottnak nem fogja mondani az ecseteltük képet, hanem 
olyannak, mely messze mögötte marad a valóságnak. 

Semmi kétség benne, hogy ez állapot tarthatatlan ! 
Elismerjük ugyan, hogy Budapest főváros hatósága 

az egyházi hatóságok és ügybuzgó világiak szorgoskodása 
folytán ujabb időben ugy a ferenczvárosi, mint erzsébet-
városi, és kőbányai templom építése által igyekezett a 
bajon segíteni, de a két utóbbi templom alig képes befo-
gadni a hozzátartozó hivek harminczadrészét, másfelől a 
lakosság rohamos fejlődése, nevezetesen pedig a város 
terjedése a messzehb fekvő kültelkeken, olymagy arányo-
kat ölt, hogy Budapesten néhol tényleg csak minden 50-edik 
ember férhet a templomba, ha ugyan a nagy távolság 
miatt bejöhet vagy bejönne kivált az a munkás, aki 
csak vasárnaponkint pihenheti ki az egész hét nagy 
fáradalmait. 

Égető szükséget képez tehát az, hogy Budapesten 
több templom építtessék és több plébánia szerveztessék. 

Hátha érző kath. szívvel mérlegeljük ama nagy 
kárt, mely ez állapotokból a lelkekre háramlik? Hátha 
megfontoljuk, hogy a külvárosok távoli utczáiban zsú-
foltan lakó munkások a halál órájában ép a nagy távol-
ság miatt oly nehezen részesülnek az utolsó vigaszban ? ! Ha 
számba veszszük, hogy ugyanez okból a fölserdült ifjúság 

és az öregebbek is nem járulnak a szentségekhez, hanem 
a bűnbánat ismerete nélkül erkölcsi elvadulásban töltik 
életüket, ha ugyan a törvénynyel nem jőnek összeütkö-
zésbe ? ! 

Ha figyelemmel kisérjük a fővárosi bünkrónikát, 
azt tapasztaljuk, hogy a kültelkeken történnek a legsú-
lyosabb kihágások, büntettek ; hogy ott az erkölcsiség 
nemtője gyászfátyolt kénytelen ölteni ama borzalmak 
láttára, melyeket a polgári törvény ugyan nem tilt, vagy 
a hatóság nem akar látni, de a melyek égbe kiáltanak, 
és a jövő nemzedék testi s lelki romlását idézik elő és 
vele oly veszélyekkel fenyegetnek, melyeknek kiterjedése 
s kihatása ma beláthatatlan ugyan, de gondolatuk is ké-
pes a vért megfagyasztani az ember ereiben. 

Mit szóljunk még ama munkás-telepek viszonyairól, 
melyek a fővárosi telkeken tul Budapestet körülfogják. 
Aki látta az újpesti (váczi) országúton lévő gőzmal-
mokból, gyárakból, az ó-budaiakból, a soroksári, üllei 
ut végén levő számtalan gyártelepekből ezer méhrajkint 
naponta kiözönlő munkásseregeket az Angyalföldre, a Sz. 
Endre felé vezető ut szélére, a kerepesi, kőbányai uton, 
a kispesti, erzsébet- s kossuthfalvi vagy sz.-lőrinczi ha-
táron elszéledni : a ki a távoleső telepeken a munkások 
családi viszonyait egy pillantásra méltatta, mint mi, 
mióta a társadalmi kérdések számára külön orgánumot 
alapítottunk, aki ezt látta, első gondolata az lesz, hány 
esztendő telhetett azóta, hogy ez emberek Isten igéjét 
hallották ? Alkalmunk volt egyikkel-másikkal szóba ál-
lani és viszonyaik felől tudakozódni. A szerzett tapasz-
talatok, kölcsönösen megerősítve s kiegészítve a további 
nyomozások által, arra indítanak, hogy mielőtt helyzetük 
anyagi részét tanulmányunk tárgyává teszszük, itt ez 
egyházi lap hasábjain a leghangosabban sürgessük a le-
írhatatlan lelki elhagyatottság orvoslását. 

Nincs kilátás reá, hogy e munkástelepek csakhamar 
u j külön plébániákba beosztassanak, habár a baj gyöke-
res gyógyítását egyedül a rendes és szervezett lelkipász-
torkodástól várhatni ; de az talán már most kivihető, 
hogy missziók tartása, úgynevezett mozgó pastoratió 
szerveztessék, mint például a boldogult Tóth J . piarista 
a szegedi tanyákat gondozta. 

Bő aratás vár itt ; ezer meg ezer lélek örök meg-
váltása kinálkozik ; a jövő nemzedék vallási erkölcse 
forog kérdésben. 

Tág tere nyilik itt az apostolkodásnak, mely nem 
kecsegtet ugyan földi javakkal, de annál több kellemet-
lenséggel, akadálylyal, sőt veszélylyel is fenyeget, kivált 
kezdetben ; — a keresztény hit szelleme, az önfeláldozó 
buzgólkodás és a kitartó türelem azonban le fog győzni 
minden gátat és oly érdemeket szerezhet a vallás és 
társadalom körül, minőkért irigyelni fogják a leg-
jobbak is. 

Amidőn ezekben csak nagyjából átadjuk észlele-
teinket a nyilvánosságnak, bízvást elmondhatjuk : 

Dixi et salvavi animam meam ! Fr. Laicus. 

Sátoral ja-Ujhely. „Pápai kísérletek* — és az a 
„rendszeres felekezeti dressuraIII. — A „Pápai kísér-
letek"- ben annyi irányban történik kalandozás, annyi 
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minden együvé van hordva csupán hatásvadászat ked-
veért, hogy lehetetlen a javából való „rendszeres feleke-
zeti dressurá"-ra rá nem bukkannunk a türelem gyönyörű 
mákvirágos kertjében. íme az érintett dolgok után egy 
«sekély részlet ; A r. k. sajtó „butító modoráról (/)" 
szól az ének. Persze, hogy mi módon butit, — pedig 
ennek kifejtése volna a lényeges, — az a múzsafi 
tollában rekedt! Elég a jóból neki ennyi is: „Világos; 
•az imént még (örvendetes, mert megjegyzésünkre nagyon 
is méltó !) közönyös r. katholikusok között papok, taní-
tók s ezek kezében a r. k. sajtó termékei : lapok, folyó-
iratok, népies füzetek, tudományos szemle és a sz. képek-
nek egész özöne — járnak és kelnek, prédikálnak, izgat-
nak az uj idők szelleme s az eretnekek ellen, kik közé 
tartozunk mi is, minden árnyalatú protestánsok. . . 
íme, még azok az ártatlan sz. képek is az eretnekeknek 
esnek s izgatnak az u j idők szelleme ellen ! Valóban, 
sz. István honában jó volna már törvényileg beszüntetni 
a sz. képek terjesztését, vagy legalább is prot. testvé-
reink függelékül adhatnának a heidelbergi kátéhoz ilyféle 
megjegyzést: Gyermekek és nagyok! őrizkedjetek a „sz. 
képek egész özöne "-ne k szemlélésétől, mert az azokon 
it t-ott feltűnő kinzás-eszközök, a pallos, fürész, bárd és 
fogaskerék a ti protestáns erősségtek megsemmisítésére 
rajzolt gyilkolóeszközök ! Es, ha mégis látnotok kell 
olyanokat valamely tisztességes házban vagy barátaitok 
imakönyvében: szerezzetek a prot. névnek nagyobb di-
csőséget — az idők szelleme és az eretnekek ellen való 
izgatás nyomatékos feltüntetése által, — s akkor aztán, 
ne teljetek el félelemmel azért, mert nektek is van lapotok, 
mely a katholicismusra a czikkek özönének pallosát emeli ; 
mert nektek is van folyóiratotok, mely a pápaság isteni 
intézményének a nevetségig menő jártassággal s türelme 
fürészével nekiesik ! mert nektek is van népies füzetetek, 
mely irányzatosságának bárdjával ugyancsak nekicsap a 
katholikusok hitczikkelyeinek, s egyéb ájtatos szoká-
sainak ; mert nektek is van tudományos szemlétek és van-
nak felolvasásaitok, melyeknek akár csak minden sora is 
kerékben törné a katholikusokat, (legalább a türelmes 
papiroson!) kiket a főpapok „gyámolitanak," és továbbá 
„katonákká képeznek az eretnekek ellen!" A mi nektek 
szabad, — az mina a felvilágosodás és haladás bélyegét 
hordja homlokán ; de már egy sz. kép a kath. kezében 
a „középkori" sötétség terjesztője, legyen bár a kép mű-
vészi és aranyszegélyű, — vagy nyomatott legyen Bagó 
Mártonnál ebben az esztendőben ! . . . De elég a heidel-
bergi kátéhoz függelékül ragasztandó — és pedig csekély-
ségem által javasolt — sorokból mutatványképen ennyi is. 

íme, a mi hazai viszonyaink hát azt bizonyítják, 
hogy, amit a haladás terjesztésének harsonáján világgá 
bocsátanak prot. testvéreink, — mind hódítást követel 
magának a társadalomban ugy, mint a hivatalos körök 
zöld asztalánál, még akkor is, ha a mi szegény, hala-
dástól elmaradt (!) katholikusaink jogainak megsérté-
sével, hitéletünk megbénítását czélzó irodalmi erőlködéssel 
s egyházunk dicső fejének önziláltságukban leledző ki-
sebbítésével és az iránta tanúsítandó szeretetnyilvánulás 
megszüntetésére irányzott munkával akarják előmozdítani. 
— Mennyi jó akarattal párosult békeszeretet rejlik például 

irónk e felkiáltásában : „Milyen jó, hogy nekünk protes-
tánsoknak nincsen valami Dalai Lámánk ; (szelíd czélzás 
az egyház fejére !) mert legalább nem ártunk a rá ja való 
költekezéssel ennek az eladósodott országnak ! ! A magyar 
kormány, hogy a további támadásoktól (tán a pápa 
körleveleinek világra szóló nagy hatását értik?) meg-
meneküljön, elküldhetné XIII . Leónak alkotmányunk 
sarkelveinek latin nyelvű kiadását egy csomó tömjénnel, 
mint egykor Aesopus kirá lya; mert hát ez illeti meg 
az isteneket ! . . . Főpapjainkban ugy sincs bátorság 
arra, hogy ő szentségével szemben magyarok legyenek." 
Mindezekre nézve azt hiszem, hogy a „Religio" m. t. 
olvasóit sérteném meg, ha a nemzetek alkotmányainak a 
pápai bölcseséghez való viszonyát s főpapjaink hazafiságát, 
tudományszeretetét s általok a honi érdekek buzgó elő-
mozdítását hosszasabban fejtegetném. A ki csak az egy-
háztörténelem vázlatát forgatta, a ki csak művelődés-
történetünk elemeiben is járatos — és a Sárospataki 
Lapokon kivül valami egyebet is olvas : tudni fogja, 
mily értékre szállítandó le az a józan belátást az erős fe-
lekezeti érdekeknek alárendelő — nagy nyilatkozat. Hiába ; 
a nagy mondások korát é l jük! Milyen jó, hogy a pro-
testánsoknak nincsen „valami Dalai Lámájok; mert leg-
alább nem ártanak a rá ja való költekezéssel ennek az 
eladósodott országnak!" E nagy mondás magyarázza 
meg a pápa részéről (országunk ellen !) való támadás 
veszélyes voltát és a főpapjainktól való bátorság megta-
gadását s az ő hazafiságukban való teljes kétkedést, — sőt a 
hazafiságnak is megtagadását! Persze, nekik nincs Dalai 
Lámájok ; nekünk van pápánk. Milyen jó, hogy nekik az 
nincs! — mondják ; mily áldás, hogy nekünk ez van! 
— mondjuk. Természetes, hogy a kiknek még Dalai 
Lámájok sincs, azok görbe szemmel fognak nézni, mig 
a világ világ lesz, azokra, kiknek sz. Pétertől kezdve 
XIII . Leóig pápájok van ! Ezt minden csodálkozás nélkül 
egyszerűen tudomásul veszszük. Különbeket is olvastunk 
mi Juellus János „A reformata ekklesiának Applogyiája" 
cz. 1562-ben irt munkájában. (M.-o.-ban 1704. szintén 
deákul adatott ki ; 1745-ben magyarul „ Tseetsi János 
kommendatziójával," melyben a pápákat mint tudomány 
kedvelőket és jeles könyvgyüjtőket dicséri.) Az előljáró 
beszédben fel-feltűnő dicséret mellett ugyancsak kijut a 
pápaságnak a magáé. (V. ö. 112. 1. §. 8.) Rut dolgokat 
beszél az a könyv, (a—n pontig,) Ugy látszik ezen és 
ilyféle könyvből tanulja a magyar protestáns is a törté-
netet. Az ily könyv vezéreszméje teremti a pápaság 
Saulait, — a mely pápaságra való költekezéssel a magyar 
katholikusok csak ártanak ennek az eladósodott ország-
nak ! Vajha a XIX. századbeli józanság Pálokat is terem-
tene s a pápákat általánosan „a társadalmi rend védőinek 
és oltalmazóinaku tartaná ! s Luden és Raumer protestáns 
történetírókkal nyiltan vallaná, — »hogy az emberek tár-
sadalmi élete csak a pápai hierarchia által mentetett 
meg a durvaság- s vadságtól és a törvénytelenségtől." 
(Luden: Allgem. Gesch. II. 282.) „Egy fensőbb kinyilat-
koztatás u j világa által megvilágosítva, nevelte a pápai 
szék a világot, és azt az elhamarkodó újítások és vak-
merő felforgatásoktól való komoly s alapos idegenkedés 
által ismét megmentette. Az egyházi és világi összekötte-
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tések minden foka által eszközlék ezt a pápák, . . . türel-
mes mérséklettel és szíves vigasztalással." (Raumer: 
Gesch. der Hohenstaufen. III. 52, 67.) De nálunk még 
sok viz fog lefolyni a Dunán, mig a protestánsok ifjaikat 
arra fogják tanítani, hogy mily összegekkel segiték a 
római pápák a legválságosb időkben édes hazánkat, hogy 
mily erkölcsi befolyást gyakorlának mindenkor nemzetünk 
szellemi haladásának nagy munkájára. Ha mindezeket 
ugy akarnák tudni, mint nem akarják : akkor nem esnék 
nekik zokon, hogy az egész ker. világ példájára „minden 
községben gyűlik, (/) itt nálunk is, a pénz a fogoly pápa 
felsegélésére s néhány hét alatt sok ezer forinttal lesz 
szegényebb ez a szegény Magyarország a római pápa 
dicső s égére. " 0 tempóra, o mores! kiáltunk fel mi is 
erre a szörnyűséges felfedezésre. Lám, lám, — szegény 
Magyarország ! utoljára is kisül, hogy az évi deficitek 
ijesztő réme a pápa segélyezése- és dicsőítésének ször-
nyűséget keltő, potrohos gyermeke! 

Ez utóbbi jelző Pázmány P. szavait hozza emléke-
zetünkbe, ki a Kalauzra tíz év múlva felelő Balduinus 
könyvére, melyben ez a pápaságnak, természetesen, nem 
valami nagy barátjául tünt fel, a többi közt e jellemző 
kitétellel is él : „Ezeket az aggnö-beszédeket oly gyakran 
mustráitatja, hogy csak igen kicsinyen maradna potrohos 
rut könyve, ha effélével nem hasasitaná." (L. a II. közl.-
ben id. munka 6. 1.) Mi nem akarjuk állítani, hogy a 
Sárospataki Lapok „rut" lapok, mivel ott sokszor ko-
moly tanulmányok gyümölcseivel, irodalmi színvonalon 
álló közleményekkel is találkozunk ; de az is igaz, hogy 
sokszor egy-egy száma „kicsinyen maradna," — ha ott 
csépelni nem kellene a kath. ügyek kévéit, melyeknek 
— sokszor vagy legtöbbször ! — tiszta buzaszemei is 
csak konkolyszámba mennek ! A ki nem hinné, kedveért 
folytatom ama lapnak előbb megszakított idézetét : „Itt-
hon számtalan sebből (?) vérzünk ; uton-utfélen nyomor 
undorít ; víz, tüz s minden elem (!) pusztítva, rombolva 
fut végig e megsanyargatott hazán s íme a római ka-
tholikus egyház papjai s világi nagyjai is szertelen fény-
űzéssel akarnak gazdagoknak és hatalmasoknak látszani 
a jubiláló pápa lábainál . . . ! ! (Fontosságot jelző két 
felkiáltó jel!) Annak a pápának lábainál, a k i uralkodni, 
hatalmaskodni, királykodni akar a Jézus nevében, a ki 
gazdag levén, szegénynyé lett az emberiségért." Pedig hát 
Christus vincit, regnat, imperat. Krisztus Urunk földi 
helytartója előtt legmélyebb hódolattal borul le tisztelete 
jeléül országunk egyik-másik nagyja, és pedig nemcsak, 
ki „szertelen fényűzéssel gazdagnak akar látszani," — 
hanem, ki valóban gazdag és hatalmas is ! De mi ez a 
létszám ahhoz képest, melyet az egész világ hatalmasai 
mutatnak fel ! ? S miért ? Mélyen szivökbe van vésve egy 
közös atya tiszteletérzete ! Es midőn a mi írónk attól 
tart, hogy „egy fokkal ismét fölebb emelkednék ő szent-
sége a magasra akasztott szőlőfürthöz, — (de nem sava-
nyu ám !) ha a hatalmas Anglia is elismerné a pápát 
diplomatiai nagyságnak," — azzal nyugtatjuk meg, hogy 
azt az a hatalmas nemzet éppen nem bánná meg, mint 

nem bánják meg pl. azon hatalmas angolok a kath. 
egyházba való visszatérésüket, kiknek megkapó példája 
ez idő szerint annyira hódit, hogy csak idő kérdése : 
mikor nyugszik az angol nemzet színe-java az egyház 
kebelén? Hogy ezt megelőzi „a pápa diplomatiai nagy-
ságának elismeréseoly bizonyos, hogy erre kár is a 
szót vesztegetni. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
x*^ Örömmel jelentjük, hogy Szepes nagynevű püs-

pökének pártfogásával a katholikus, vallásos szellem és 
érdekek védelmére, hazánk ama felső vidékén népies lap fog 
megjelenni. E czélból nyomda-szerzésről is örvendetes 
hírt hallottunk. 

= A congrua-bizottságnak, írja az „Egyetértés," 
f. hó 18-án délután az akadémia kis termében tartott 
ülésében fontos közjogi kérdések megvitatása vette kezde-
tét, melyre alkalmat szolgáltatott ama legf. elhatározás, 
melyet ő felsége márcz. 22-ről Trefort ministerhez inté-
zett a lelkészi javadalmak miként leendő kinyomozása 
iránt tett javaslatára. A felvetett kérdések oly közérde-
kűek, folytatja a nevezett lap, és oly közelről érdeklik 
egynémely fennálló intézményeinket, hogy azok megol-
dásának a legnagyobb feszültséggel nézünk elébe. . . . 

— Szatmár jövendő püspöke, Meszlényi Gyula esz-
tergomi apát-kanonok s papneveidei igazgató ur, ki egy-
úttal ő eminencziájának, Magyarország bíboros herczeg-
primásának káptalani szertartója, 1832. jan. 22-én szüle-
tett s áldozópappá 1854. jul. 27-én szenteltetett. Erdemei, 
kivált pedig fényes népies szónoki tehetsége — ismere-
tesek. Szatmár örömében az egész ország osztozik. 

— A XIX. század második felének volt fentartva ! 
Mi ? Várost alapítani Isten, vallás, templom nélkül. A 
város neve „Liberal." Uj-Mexicóban fekszik. Nincs itt sem 
vasárnap, sem ünnepnap. A városháza homlokzatán pedig 
ez a felirat pöffeszkedik: „Terem a gondolat szabad 
nyilvánításának." Szemtanuk állítják, hogy erkölcstelenebb 
ifjúságot a liberálinál még nem láttak, s ha ezt valaki 
a liberáliaknak szemébe mondaná, rögtön agyonütnék. 
Azt állítják, hogy a lakosság 9/10 része ott hagyná a 
várost, ha vevő akadna birtokukra. Bankárok, kik a „Li-
beral" fölépítésébe fektették tőkéjüket, erősen vakarják a 
fejüket íme az atheismus gyümölcsei : erkölcsi és anyagi 
tönk. Liberal csak 1880 óta áll fenn s már is bukik. 
Volt idő, mikor nálunk igen tetszett az „amerikai rend-
szer." Tessék most egy gyümölcsét — élvezni! (A St. a. 
M. L. után.) 

— Baden nagyherczegségben a kath. néppárt a most 
lefolyt választásoknál a vezetés egységének és erélyének 
hiányában veszteségeket szenvedett. Hogy is van csak ? 
Concordia parvae res crescunt. . . . Jellemző panaszban 
tör ki az „Augsb. Postz." freiburgi levelezője: „A mi 
sajtónknak nagy szüksége van a támogatásra. Irányadó 
köreinknek többoldalú érintkezést kell keresni a nép 
minden rétegével, és a helyett, hogy a vegyesházasságok 
szomorú következményei fölött meddő lamentácziókkal 
töltik az időt és kápolnácskák és templomocskák építé-
sére költik a pénzt, a katholikusok szükségleteinek kel-
lene eleget tenni." A mint látjuk, Badenben az egyház 
meg van bénítva. Hanem ezen rekriminacziókkal segíteni 
nem lehet. 

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

Budapest,, 1887. Ruduyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



M e g j e l e n i k e l ap he ten -
k é n t k é t s z e r : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

f é l é v r e h e l y b e n s pos ta -
kü ldés se l 5 írt . 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest , V I I I . , J óz se f -kö ru t 
50. , hova a l ap sze l lemi 
r é szé t i l le tő minden kü l -

d e m é n y cz imzendö. 

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

NEGYVENHATODIK É V F O L Y A M . 

: E lő f i z e the tn i 
: minden 
: k i r . pos t ah iva ta lná l ; 
: B u d a p e s t e n a sze rkesz-
E tőné l , és Rudnyánszky 
: A. k ö n y v n y o m d á j á b a n , 
: IV. , P a p n ö v e l d e - u t c z a 
ï 8. sz. a l a t t , h o v a a ne-

î ta lán i r ec l ama t iók is , 
: b é r m e n t e s n y i t o t t l evé l -
r b e n , i n t é z e n d ő k . 

Budapesten, október 22. 33. II. Félév. 1887. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: „ Régi magyar házassági jog." — A Jézustársaságbeliek lelkészkedése Pesten (1703—1710).— 
Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A lelkészi congrua. — S á t o r a i j a - U j h e l y : „Pápai kísérletek" — és az a „rendszeres felekezeti 
dressura." — B e r l i n : Az egyházpolitikai helyzet és a protestantizmus Németországban. — Irodalom : A íot. lelkészkedő papság 

figyelmébe. — Vegyesek. 

„Régi magyar házassági jog!" 
(Folytatás.) 

Nem igazolják a nőközösségről szóló hypo-
thesist azon tanulmányok sem, melyek a jelen-
legi barbár népekre vonatkozólag tétettek; mert 
oly barbár népeket, hol a nőközösség mint 
általános szokás divnék, felfedezni eleddig nem 
sikerült. 

Bizonyitja ezen állitásunkat egy kifogástalan 
tanú, ki maga is az emberi nem ős bestialitásá-
nak lelkes védője, az állitólagos ősi nőközösség 
kedveért azonban szemeit a tényleges állapotok 
előtt be nem hunyja ; ez Hellwald, Der vorge-
schichtliche Mensch, 2. kiad. Leipzig 1880, 64. 1., 
hol ekkép nyilatkozik : „Miután tudvalevőleg az 
embert jelenleg sehol sem találjuk többé ősálla-
potban, azért ki sem puhatolható, vájjon a leg-
régibb emberek már családokra tagozva éltek-e, 
vagy a mi ugyanazt jelenti, vájjon létezett-e 
náluk házasság, volt légyen az polygamikus 
vagy akár polyandrikus is. . . . A tiszta nőközös-
ség állapota — egyes férfiú és egyes nő közötti 
viszony kizárásával — ez idő szerint vajmi 
ritkán, talán éppenséggel nem fordul elő." Egy 
oly hypothesis, mely egyébként egészen a leve-
gőben lóg, Lubbock merész állitásával, hogy 
„alantas fokon álló törzsek a házassági kötelé-
ket nem ismerik és hogy valódi szerelem náluk 
majdnem elő sem fordul", bebizonyitva még 
nincsen, annál kevésbé, mert ezen angol iró azt, 
a mit ő közösségi házasságnak nevez, egyetlen 
egy vad törzsnél sem tudta mint általános szo-
kást begyőzni. Darwin hasonlag további, uj bizo-
nyítékokat tart szükségeseknek, mielőtt feltéte-

lezni lehetne, hogy az ily közösség valóban 
általános. (Dr Schneider, Naturwölker. Paderborn, 
1886, II. köt. 425. s kk. 1. 

Ezek szerint a vadak erkölcsi állapotaiból 
csak nagyon közvetett bizonyítékok vonhatók 
le egy történelem-előtti nőközösség bizonyítá-
sára. Meg kell azonban jegyezni, hogy egyes 
vad erkölcsi kinövések, melyek első tekintetre 
a, vizsgáló előtt mint tévedések és bűntények 
jelentkeznek, nem tekinthetők ősemberi fej-
lődés maradványaiul, hacsak a kulturnépek dege-
nerátióját, a házasság elfajulását a civilisatio 
központjaiban is nem akarjuk mint az ősál-
lapot egyik maradványát vagy az ősállapotba 
való visszafejlődést tekinteni. 

Első közvetett érvül, hogy az ember ősálla-
potában nőközösség létezett, felhozzák, hogy a 
vadaknál a szeméremérzet csak ugy nem létezik 
mint azon állatnál, mely az emberhez a leg-
hiiebb. S ezen érvet leginkább a vadaknak ruhát-
lanságából vonják le. 

Evvel szemben megjegyezzük, hogy az utle-
irók összhangzó elbeszélései szerint roppant túl-
nyomó többsége ezen vadaknak is a szemérem-
test legszükségesebb befödését mindig erkölcsi 
kötelem gyanánt elismerte és gyakorolta; e köte-
lem szórványos elhanyagolása épp oly kevéssé 
bizonyitja a szeméremérzet hiányát mint tébo-
lyodottak létezése az ép ész hiányát. Azonfelül 
a szeméremérzet hiánya csak akkor volna kon-
statálható a vad népek szokásaiból, ha azok az 
összes természetes életműködéseket nyiltan, fesz-
telenül mások szemei előtt végeznének, a mi 
pedig nem áll; ha egyes tájakon éppen az euró-
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paiak ajándékai által indíttatva oly cselekede-
tekre vetemedtek, ez csak oly kevéssé bizonyítja 
a szeméremérzet hiányát az ősembernél, mint 
az európai kéjenczek által rendeztetni szokott 
orgiák nem bizonyíthatják a szeméremérzet 
hiányát a civilisait embernél. Erkölcsi elvadulás 
itt, erkölcsi elvadulás ott, melyből az őskorra 
következtetés nem vonható. 

A másik érv : a női erény, a szüzesség nem becsü-
lése. Darwin szerint is a fajtalanság megvetése „modern 
erény, mely kizárólag a civilisait élet tulajdona;" azt 
azonban meghatározni elfelejtette, hogy mikor kezdődött 
ezen uj erény aerája. 

Honnét van mégis, hogy a néger tisztaságot köve 
tel menyasszonyától, hogy csak feddhetetlen leányoknak 
van náluk kilátásuk előnyös házasságra, mig ellenben 
előkelő és gazdag bár, de hirben álló leányok csak sze-
gény emberekhez kerülnek ? (Nachtigal, Sahara und Sudan. 
Berlin, 1874. 1. köt. 738. 1.) — A Tiapy-törzsbeli leány 
kagylót hord kötényén mint szüzessége jelét ; ha a vőle-
gény meg lett csalva, akkor jogosítva van a leányt 
visszaadni és 5 ökrét, a vétel árt, visszakövetelni. Ugyanaz 
másutt is szokás. Nyugat-Afrikában a leány, ki erkölcsi 
bukása által a családra szégyent hozott, kitaszittatik a 
családból a törzsből; a zuluknál pedig a bukott sze-
mély rendesen férjet nem kap. A viti törzsnél a meny 
asszony bukása a házassági hűtlenséggel egyenlőnek 
vétetik és halállal büntettetik. A samoai családatya leg-
nagyobb büszkesége és dicsősége, ha leányai szüzek ; 
ha kisül, hogy a menyasszony többé nem volt szűz, 
akkor őt saját atyja agyonüti ; ellenkező esetben nagy 
örömujjongásba tör ki az atya és az egész törzs. (Schneider, 
i. m. 313. skk. és 445. s kk. 1.) 

Ekként látjuk, hogy ezen barbár népek, jóllehet 
nyelvükben szó nincsen e fogalom „szűz" kifejezésére, s 
ők annak tehát csak körülírással tudnak kifejezést adni, 
a szüzességet, a női erényt tisztelik 

Másrészt a vad fiatalság kicsapongásai kétségtelenül 
mioyok, de nem általánosak s már csak azért sem bizo-
nyitanak az egykori állítólagos nőközösség mellett, mert 
a nő-, illetve férjtelenek ezen féktelensége mellett és da-
czára a legszigorúbb törvények léteznek a házas élet 
számára. Jóllehet a házassági kötelék laza, a mennyiben 
könnyen felbontható, mégis a féktelenséget kizáró kötelék 
az, mert a határozatlan időre kötött házasságnál is a 
nőtől szigorú hűség követeltetik s házasságtörése a leg-
keményebben büntettetik, (Schneider, i. m. 465. 1.) Hogy 
idegenekkel szemben a férjek a nőknek különös szaba-
dalmakat engednek, az sem általános szokás ; a hol divik, 
oka azon babonás hit, hogy az által boldoggá teendik 
családjukat ; sem fel nem hozható mint a nőközösség 
maradványa, mivel ezen férjek saját törzsbeli férfiakkal 
szemben nagyon is féltékenyek ; már pedig a féltékeny-
ség érzetének az állítólagos ősi nőközösség feltételezése 
mellett éppen a törzsbeli férfiakkal szemben sokkal ke-
vésbé lehetne helye mint idegenek iránt. 

Az ősi nőközösség hivői végre tanuk igazolására, 
meg a Venus kultuszra és a hetaerák tiszteletére hivat-

koznak, azonban minden alap nélkül, mert mind a kettő 
vallási tévedésből indult ki, melynek a nőközösséghe/. 
semmi köze Utalunk ^ tekintetben Schneider „Die Natur-
völker" kitűnő müvére. 

Nőközösségben élő nép, házassági kötelék nélkül, 
nem létezik az egész földkerekségén. A monogamia mellett, 
melynek több vad törzs is hódol, polygamiát találunk, 
mely utóbbi institutiónál is a monogamia nyomai észlel-
hetők ; a sok asszony ugyanis korántsem egyenrangú és 
jogú ; kiválik köztük egy, a főasszony, a nagy asszony, 
kiért nagyobb árt fizet a vőlegény, kit nagyobb ünne-
pélyességekkel és szertartásokkal vesz el ; ez a főasszony 
kiváltságos állást foglal el, biztosítva van eltaszitás és 
durva kinzás ellen, de viszont hűtlenség esetében is a 
legkínosabb halállal lakol ; — ime a monogamia vissz-
hangja ! 

Rutul eltorzítva találjuk a házassági köteléket a 
vad népeknél, de kötelék, korlátozó kötelék az mégis, 
még a legvadabbakná), az erkölcsileg legmélyebbre sü-
lyedteknél is. 

S már most kérdjük, mi indok vezérelhette az ős-
embert, ki a besztialitás hirdetőinek nézete szerint alan-
tasabban állott a jelenlegi vad népeknél, arra, hogy 
elhagyva a nőközösséget, lassan, önként, önerejéből nio-
nogamiához felvergődjék, midőn a mostani vadak minden 
oktatás és rábeszélés daczára a polvgamiával felhagyni 
nem akarnak ? Kérdjük, ha manap a czivilizált népeknél 
a hagyomány, a keresztény fegyelem és erkölcs példája, 
a mindkettő által befolyásolt állami törvényhozás és a 
nyilvános köztisztesség csak nehezen képesek a monogám 
házasságot további megvetés és profanálás ellen megvé-
deni, hogyan hihető akkor, hogy az állítólag állatias 
ősember önmagától hagyta volna el a nőközösséget és a 
monogám házasságra tért át ? 

Ekként a nőközösségről szóló hypothesis csakis tu-
dományos költeménynek bizonyul, melynél az a legsa-
játságosabb, hogy a 19-ik században, melyben a tapasz-
talás, és egyedül a tapasztalás, a szigorú megfigyelés 
hirdettetik mint az ismeret, a tudomány forrása, feltalá-
lókra ugy mint hívőkre talált. Dr Hamván. 

A Jézustársaságbeliek lelkészkedése Pesten 
(1703—1710). 

(Vége.) 

Láttuk a rendnek buzgalmát az iskolák te-
kintetében ; lássuk már most az Ur háza és az 
isteni tisztelet dolgában is. Hogy az isteni szol-
gálatban a kellő rend meglegyen, annak idejét pon-
tosan meghatározták. Minden ünnep és vasárnap 
V2S órakor kis misét, erre a német predikácziót, 
ezután nagy misét és a magyar predikácziót tar-
tották. Délután 2 órakor hitelemzés és utána 
vecsernye volt. Minden szombaton körmenet ment 
a Szentháromság szobrához, mely előtt a loret-
tói letenye énekeltetett. A hétköznapi misék is 
rendesen megtartattak. De gyakoriak valának 
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nálok az időszerű devotiók. Például vízkeresztkor 
a lakházak megáldása 

Ekkor a páter karingbe öltözve, kezében 
kereszttel, kisérve néhány ministráns fiu, kik 
füstölő és csengetyűvel valának ellátva, a kántor 
és énekes ifjak által, belépett a lakházakba, a 
hol rövid szent ének után néhány imát mon-
dott, a lakosztályt és lakóit jó illatú tömjénnel 
incensálta és szentelt vízzel meghintette, erre 
néhány buzdító szót mondva, a házat a szent 
királyok oltalmába ajánlva távozott. 

Már pár nappal megtelepedésük után, jan. 
4-én intézkedés történt, miszerint hetenkint sz. 
mise mondassék a serfőző czéh jámbor szándé-
kára a szt. Flórián kápolnában, mely serfőzők 
kápolnájának is neveztetett; manap Mária-czelli 
kápolna. De a többi czéhek is, minden kántor-
bojt alkalmával angarialisnak nevezett szt. mi-
sét szolgáltattak, melyen szabályaik szerint, min-
den czéhtagnak jelen kellett lennie. 

Az ünnepélyességek fokozására már az első 
év húsvét ünnepén ama intézkedés történt, hogy 
a budai academia növendékei közül jöt t át néhány, 
a szent mise főbb részeinél szokásos égő gyer-
tyák vitelére. Ugyancsak ekkor kaptak a minis-
trálók először piros öltönyöket (tógákat) és uj 
karingeket, Ez időben több rendbeli körmenet 
volt a templomban szokásos. Például sz. Sebes-
tyén napján (jan. 20.), kit az utolsó ragály alkal-
mával Pest városa védszentéül választott, városi 
fogadalomból körmenet ment a Szentháromság 
szoborhoz. Virágvasárnap előtti szombaton, már 
korábbi szokás szerint, a nép a város felső ka-
puján kivül gyülekezett, s miután a barkák ki-
osztattak, ünnepélyesen vonult be a főtemplomba. 
Magán virágvasárnapon szintén volt a barkák-
kal körmenet, mely oly népes vala, hogy midőn 
az eleje a templomot körüljárva oda bevonulni 
készült, a vége a templomból künn sem volt, 
azért elhatároztatott, miszerint a Szentháromság 
szobra kerültessék meg. A feltámadási körmenet, 
mely este 8-kor történt, szintén a szt. Három-
ság szobrát kerülte meg. Ekkor a terület mes-
terségesen volt kivilágítva. Szt. Márk napján 
a buzaszentelési körmenet ugy történt, hogy a 
város felső kapujánál kivonultak, az alsón át 
pedig visszajöttek. Szt. Háromság vasárnapján 
szobrához történt diszes kivonulás. Az urnapi 
körmenetek kiváló fénynyel tar ta t tak meg. Magán 
az ünnepen, a főtemplomból, a rákövetkező va-
sárnapon a ferencziek, vagy domonkosiakéból 

és nyolczadán a pálosokéból indult ki a pro-
cessio. Idő folytával eme rend megváltozott, 
mert a vasárnapi körmenetet szintén a páterek 
tartot ták meg, mint a rendben szokásosat. Szep-
tember 2-án évenként ünnepélyes felvonulás tör-
tént a várba, hol a budaiakkal ama helyre ha-
ladtak, a melyen a keresztény sereg betört. Ott 
német, magyar és rácz nyelven szónoklatok tar-
tat tak. A pestiek csak egy óra felé kerültek 
haza. Kisasszony napján körmenet vezettetett a 
pálosok templomába, a hol búcsú tartatot t , a 
hétfájdalmú szűz napján pedig a serviták jöttek 
a főtemplomba. 

Nemcsak az istenitisztelet megtartásában 
uralkodott a jézustársaságiak működése idején 
a legszebb rend, de raj ta voltak, hogy minden-
ben, a mi az Isten iránti tisztelet kifejezésére 
szolgál, a legszigorúbb rend és fegyelem ural-
kodjék. Például a böjt megtartásában; azért 
meg volt paracsolva a mészárosoknak, hogy 
csak olyanoknak adhatnak hust, a kik a hus-
evésre kapott engedélyt irásilag igazolják. A 
haldoklók szentségeivel való ellátást szintén igen 
sürgették Ha valamely szerzetes valakit halálos 
ágyán meggyóntatott és megáldoztatott, akkor 
erről Írásbeli igazolványt kellett kiállítania. Az 
utolsó kenetet a haldokló csakis a plebánia-
beliektől nyerhette. A végeledellel való ellátás a 
plébánia részéről már 1703 szept. 15-e óta kellő 
ünnepélyességgel történt . Az oltári szentség 
mennyezet alatt, két zászló elővitele mellett 
eszközöltetett, néhány jámbor hivő, vagy ifjú is 
részt vett a menetben, kik csöndes énekkel 
dicsőitették a kenyér színe alatt elrejtett meny-
nyei orvost. A Pesten tar tot t gyakori vásárok, 
melyek helyisége a templom környéke, idejök 
a vasárnapok valának, hogy az isteni szolgálatot 
ne zavarják, szigorú rendszabályokhoz voltak 
kötve. Nem volt szabad a vásárt előbb meg-
nyitni, mig az istenitiszteletnek vége nem volt, 
ennek okáért inkább korábban tar ta tot t meg a 
szokásos nagymise. 

Az erkölcsi élet emelésére és megtartá-
sára leginkább hatot t a tanítás és a gyónta-
tószik. Minden ünnep és vasárnap magyar és 
német predikáczió és egy nyelven hitoktatás 
tartatott . 1708-ban kezdettek meg a böjti pre-
dikácziók és pedig minden kedden német, és 
minden pénteken magyar szónoklat mondatott, 
melyek igen látogatottak voltak. Szokásban volt 
ekkor a temetéseknél is a gyászbeszéd megtar-
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tása, melyben Bárányi Pál tűnt ki mint jeles 
mester. Igy temette el ő 1707. ápril 4-én Szú-
nyog Imrét, pesti tanácsnokot, ki nagy érdeme-
ket szerzett volt magának a pesti templom és 
zárda körül; továbbá 1706. nov. 22-én Sötér 
Ferenczet, Pest-Pilis-Zsolt megyék alispánját, stb. 

A templom a rendes egyházi ünnepeken, 
és saját ünnepein, minők a templom szentelé-
sének ünnepe, mely Nedeczky Ferencz kanonok 
ur jelentése szerint, mindig szt. Adalbert ünne-
pét követő vasárnap ta r ta to t t meg, valamint 
a templom védszentjének ünnepén, azaz Nagy-
boldogasszony napján kívül, ez idő alatt sok em-
lékezetre méltó ünnepélyességet is tar tot t , melye-
ket megemliteni érdemesnek tartom. Valahányszor 
a városban biróválasztás volt, a választás előtt min-
dig a templomban megtartatott a „Veni Sancte" 
és sz. mise. A megválasztott, vagy újból megerősi-
t e t t biró az esküt a főoltár előtt a lelkész kezébe 
te t te le, *) mire a „Te Deum" következett. Gyak-
ran mondattak i t t hála-istenitiszteletek, igy 
például 1704. decz. 28-án Landau visszafoglalása, 
1705.jan. 15-én Heiszler tábornok győzedelmeiért? 
stb. Azonban számos könyörgő és kérlelő ájta-
tosságok is tar ta t tak itt, kivált 1708-ban a 
pestis ragály közeledtével, június havában egy 
hétig tartó buzgó ájtatosság tar ta to t t a szt. 
Háromság szobra előtt, a mi hetek szerint más-
más templomban folytattatott , névleg a feren-
czieknél, servitáknál és domonkosiaknál. Azonban 
a pestis, mely szünetelni látszott, ismét uj erő-
vel lépett fel, azért 1710. május havában ismé-
teltettek az ájtatosságok a Szentháromság szobra 
előtt. Kivált az esti 6 órakor tar tot t isteni szol-
gálatra igen számosan gyűltek egybe, és egyál-
talán oly épületes buzgalommal ta r ta to t t meg 
emez ájtatosságok mindegyike, hogy bizton lehe-
tet t remélleni, miszerint az élet és halál ura 
meg fog könyörülni a hozzá fohászkodó pestie-
ken. Lelki megnyugvással, ennek tudatában je-
gyezte be az évkönyv irója. hogy mig másfelé 
százak és százak hullottak el, addig Pesten össze-
sen csak tiz ember esett a ragály áldozatául. 

A páterek áldásos működése onnan is kitü-

1) I. Lipót 1703. évi szabadalom-levele azt hatá-
rozza, hogy a választott polgármester vagy biró, úgy-
szintén a tanácsnok, esküjét a plebánia-templom oltára előtt 
tegye le. A ritus, mely ekkor teljesitendő vala, le van irva 
a diariumban : „sacerdote superpelliceo, stóla ac pluviali 
induto, ad summám aram confirmatus D. Judex positis 
ad Evangelium duobus digitis, emisit iuramentum, quo 
finito intonuit Sacerdos hymnum Ambrosianum." 

nik, hogy habár csak ketten, hárman voltak, 
mégis évenként az áldozók száma a 800-at meg-
haladta. Nem maradt üdvhozó buzgalmuk a más 
vallásúak előtt sem ismeretlen, ugy hogy általuk 
vezetve évenkint olykor 17, vagy 18 is visszalépett 
a római kath. egyház k ö t e l é k é b e . G y a k r a n 
érte azonban e kis, de életre való telepet szo-
morú eset is, a midőn elhunyt jótevőiért gyászt 
kellett öltenie. Ilyenkor mindég a jótétemények 
örök jutalmazójától sietett számukra a mennyei 
boldogsággal az örök jólétet kiesdekelni. 1705-ben 
május 29-én ünnepélyes gyászmise tar ta tot t I. 
Lipót királyért. 1707-ben febr. 18-án Kollonics 
gróf bibornokért, és ugyanaz év ápril 4-én Szú-
nyog Imre-ért, kik mindhárman kiváló jótevői 
valának a templomnak és a rendnek. Már most 
ideje volna, hogy a Pesten működött rendtagokkal 
is megismerkedjünk. Az első házfőnök és lelkész: 

Mayrhauser Lambert volt, ki a plébániába 
társával Bárányi Pállal együtt a budai rector 
nevében 1702. év utolsó napján installáltatott. 
ÍJdvösen működött itt , lankadatlan buzgalommal, 
kivált -a* németajkuakat gondozva 1704. okt. 
19-éig, midőn Budára távozott, hogy ott a col-
legiumnak rectorává legyen. Mint ilyennel gyak-
ran találkozunk a budavári főtemplom törté-
netében. A rendnek emez, egyik legérdemesebb 
tagja 1745. decz. 18-án végezte be életét Bécs-
ben a szt. Annáról nevezett collegiumban. Ót 
követte: 

Örtl Frigyes, ki hivatalát 1704. okt. 27-én 
foglalta el. Mig Bárányi a magyarok, addig Örtl 
a németek lelkésze volt. Habár csak egy évig 
működött itt, de ez az év a munka éve volt a 
szó legteljesebb értelmében. Kezeskednek erről 
az anyakönyvek és a napló. 1705. ápril 3-án 
távozott Pestről, hogy Komáromban mint supe-
rior működjék. Öt követte a plébánia vezetésében: 

Bárányi Pál, ki kezdettől fogva it t műkö-
dött. Ez a magyar jezsuiták egyik prototyponja, 
azért nem tagadhatom meg kedves olvasóimtól, 
hogy életrajzát más alkalommal be ne mutassam. 

Rövid időre I. Lipót szabadalom-levelének kinye-
rése után, melyben kimondatik, hogy Pest egy vallású 
és pedig róm. kath. legyen, azért más vallásut ne is le 
gyen szabad polgárnak felvenni: megtörtént, hogy az itt 
tartózkodó lutheránus vallásúak közös isteni szolgálat meg-
tartására szervezkedtek. Vasárnaponként 8-tól 10 óráig 
énekből, szentirási szakaszok felolvasásából álló isteni 
szolgálatot tartottak. Ennek tudomására jött a város 
tanácsa és 1705. jun. 30-án tartott ülesében szigorú vizs-
gálat után azt továbbra eltiltotta. 



RELIGIO. 261 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 21. Alelkészi congrua. II. — Mindjárt 

kezdetben egy nézettel találkozunk, melyet el nem fo-
gadhatunk. Boncz F. ugyanis ezeket irja : „A papi illet-
mények szabályozása hazánkban mindenkor a törvény-
hozásnak:, illetőleg ő felsége mint legfőbb kegyúrnak 
volt fentartva." Válaszunk : distinguo. Ha részletes, egyes 
egyházmegyékre szóló rendezésről volt szó, sem a tör-
vényhozásnak, sem a legfőbb kegyúrnak közreműködése 
nem volt szükséges. Voltak és vannak példák, hogy 
egyes egyházmegyékben akár régibb alapítványok fel-
használásával, akár ujabb alapítványok alakításával, akár 
pedig évről-évre utalványozott összegekkel a lelkészi 
congrua szabályoztatott, illetve szabályoztatik, anélkül, 
hogy a magyar kormány, vagy a legfőbb kegyúr köz-
bejötte szükséges lett volna. Ha — mi persze több ok-
ból nem várható — minden egyházmegye ily módon külön 
szabályozhatná a leszkészi congruát, akkor az egész or-
szágban el volna érve a czél, anélkül, hogy más ténye-
zőnek közreműködése igénybe vétetett volna. 

De még a szóban forgó esetet is tekintve — a 
lelkészi congrua országos rendezését feltételezve — csak 
azt mondhatjuk a fenti tételre, hogy: distinguo. Igenis, 
amenyiben szó van vagy meglevő egyházi javadalmak 
megterheltetéséről, vagy uj egyházi közterhek számára 
szükséges források megnyitásáról, megkívántatik a fel-
ségnek, mint legfőbb kegyúrnak, helybenhagyása, de nem 
a törvényhozásnak közreműködése. A felségnek nem fel-
ségjogaiból, de tisztán és egyedül csak legfőbb kegyúri 
jogaiból kifolyólag van az a joga, hogy a lelkészi 
congrua az egész országban való rendezésére befolyást 
gyakorolhat. Egyéb jogos befolyást nem ismerhetünk el. 
Mutatja állitásunk helyességét a mult épp ugy, mint a 
dolog természete. II. Ferdinand 1625. deczember 11-iki 
diplomája, IV. Ferdinand 1650. augusztus 6-diki diplo-
mája, — a cassa parochorum alapítási okmánya, — I. 
Lipót 1677. julius 30-iki diplomája, III. Károly 1733. 
márczius 7-iki királyi elhatározása, nemkülönben Mária 
Terézia 1770. junius 2-án kelt rendelete és II. József 
császár 1787-iki rendelete — ügyünkben a döntő és a 
t. szerző által is ilyeneknek elismert okmányok — nem 
a törvényhozás közreműködésével alkotott intézkedések, 
hanem egyesegyedül a legfőbb kegyúrnak épp ezen leg-
főbb kegyúri jogából származott rendelkezései. A lel-
készi congrua az elmúlt két században a törvényhozást 
soha sem foglalkoztatta, az mindenkor a királynak mint 
legfőbb kegyúrnak gondját, de jogát is képezte. Sem az 
1790/1: 67. törvényczikk által kiküldött, sem pedig az 
1827: 8. t. cz. szerint újból vagy jobban mondva foly-
tatólag kiküldött országos bizottság felfogásunkat nem 
döntik meg. Az előbbi ugyanis csak előkészítő jelleggel 
bírt, előkészítvén az anyagot, mire az 1802. január 15-iki 
királyi rendelet következett. A király rendelete szabá-
lyozta tehát az 1802-iki évben a lelkészi congruát, az 
országgyűlés döntőleg, intézkedőleg nem folyt be ezen 
ügybe, következőleg nem helyes az állítás, hogy: „a papi 
illetmények szabályozása hazánkban mindenkor a tör-
vényhozásnak, illetőleg ő felsége, mint legfőbb kegyúr-

nak volt fentartva." Ö felségének igen, mint legfőbb 
kegyúrnak, de nem a törvényhozásnak. — A másik esetre 
nézve — 1827 : 8. t. cz. szerint kiküldött bizottság te-
kintetében — az a megjegyzésünk, hogy jóllehet e bi-
zottság kiküldetett, mégis eredményre nem jutott és 
pedig csak azért, mert a király intézkedése elmaradt. A 
törvényhozás tehát nem tárgyalta a lelkészi congrua 
ügyét, mint hozzátartozó dolgot, nem döntött benne vég-
képp, hanem — államvallás lévén a kath. vallás — csak 
előkészítette az anyagot a legfőbb kegyúr által hozandó 
elhatározásra. 

Különben a dolog természete is ugyanezt tanúsítja. 
Intézkedési jogot el nem ismerhetünk ott, hol jogczim 
nem létezik. A törvényhozásnak pedig nincsen jogczime 
arra, hogy a kath. egyháznak ezen tisztán belügyébe 
avatkozzék. Nem azért, mert közügy, mert ez az egy-
házzal született önkormányzatot sérti, függetlenségét ta-
gadja, önállóságát tönkreteszi. Az egyház nem az állam 
alárendeltje és azért a törvényhozásnak nincs és nem lehet 
egyenesen és közvetlenül intézkedési joga az egyház bel-
ügyeiben. A felekezetekre nézve például nincs meg az ál-
lamnak ilyen joga, és ha a kath. egyház nem is bír a 
felekezetek kaptafájára szabott autonomikus szervezettel, 
azért igen merész és téves volna az illatio, hogy azért 
nincs autonomiája, azért Csáky szalmája, — magyarán 
mondva — melylyel a törvényhozás kénye-kedve szerint 
elbánhatik. A kath. egyháznak alapittatása óta volt és 
van ma is autonomiája, mely ha más alakú is, mint ezt 
a felekezetek példája által fascinált emberek talán óhajt-
ják, még sem nélkülözi az igazi autonomia alapvonásait 
és lényeges tulajdonait, s azt, hogy önrendelkezési joggal 
birjon minden illetéktelen tényező — salvo tamen jure 
patronatus sum mi — kizárásával. 

Különben érteném a törvényhozás ingerentiáját, ha 
az állam sajátjából valamit adna a lelkészi congrua sza-
bályozásához és az általa adandó segítség czimén magá-
nak jogot tulajdonitana ezen kérdés szabályozásánál. 
Mert, eltekintve attól a kétségtelenül nyomós körülmény-
től, hogy az állampénztárba hány millió katholikus fizeti 
be adóját, kiknek tehát volna igényük egyházi czéljaikra 
arányos segítséget kérni az államtól, világos dolog — 
mit a t. szerző maga is védelmez — hogyha a lelkészi 
congrua szabályozása tisztán csak egyházi forrásokból 
eszközöltetnék, a törvényhozás már csak azért is, mert 
az egyházi vagyon feletti rendelkezés jogköréhez nem 
tartozik, magának semmiféle intézkedést nem tulajdonit-
hat ezen kérdésben. Ha — mint terveztetik — csak tisz-
tán egyházi forrásokból fogják szabályozni a lelkészi 
congruát, akkor igazságosan nem lehet a törvényhozás-

nak jogokat adni. Hol jogczim nincs, ott kötelezettség 
sincs. A lelkészi congrua igazságos szabályozását mi csak 
a felségnek, mint legfőbb kegyúrnak és as egyháznak 
tulaj donithatjuk. 

Ennyit ezen alapelvről, melyet szükség volt kissé 
bővebben kifejteni. (Folyt.) ? 

Sátoralja-Ujhely. „Pápai kísérletek" — és az a 
„rendszeres felekezeti dressura(Vége.) IV. — Már eddig 
is volt alkalmunk teljesen belátni hogy a „-Pápai kísérletek* 

ft 
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cz. közleménynek igen szük látókörben mozgó s az em-
beriség czéljának magasabb szempontjait figyelmen kivül 
hagyó sorai szerint „a lelkeknek rendszeres felekezeti dres-
surdja" nem nálunk, katholikusoknál ; — hanem a sajtó 
nyilatkozataként (s mit mondjunk a tankönyvek — és a 
társadalmi uton előálló törekvésekről ? !) éppen a protes-
tánsoknál gyakoroltatik ! Pedig többet ér az olyféle „dres 
surdnàl* a valódi türelem ápolása, az igazság elismeré 
sére való törekvés, a ker. elveknek tiszteletben tartása, 
és a keresztény hitben gyökerező törvények s a vallásos 
életnyilvánulástól elforduló, mindinkább a mai hamis el-
méletek kalauzolása mellett alkotott törvények közt teendő 
különbség után amaz elvek terjesztése, melyek szorosabbá 
fiizik a testvéri szeretetben, a haza szellemi és anyagi 
boldogitásának előmozditásában e hon jó sorsra érdemes 
gyermekeit, (v. ö. Le Droit chrétien et le droit moderne. 
Etude sur l'encyclique „Immortale Dei," par Mgr. d'Hulst. 
Paris, 1886.) Félre tehát azzal a mokány-irodalmi rug-
daiózással „a jubiláló pápa lábainál!" — a ki „király-
kodni akar . . . stb.u Miként egészen bizonyos, hogy 
Sárospatakon legszebb s önmagában legtöbb kincset rejtő 
épület a kollégiom : ugy tagadhatatlan, hogy pápánk 
tekintélyének nagyságában tűnik fel az egész világ előtt 
s gondviselésszerű kormányzásának küzdelmes napjaiban 
bölcseségének kincsével lát ja el az egész világot ! Pedig 
hát ő nem fénylik, nem hatalmaskodik, nem királykodik, 
mint elhangzók a nevezetes kollégiom nyomtató intéze-
téből kikerült lap ily befejezéssel biró czikkében: „A pápai 
kísérletek s a róm. kath. egyháznak idegen központ felé 
(központ ! az összes emberiség központja csak a magyar 
katholikusra nézve volna idegen'?!) való vonzódása vájjon 
mikor szűnnek meg sz. István birodalmában?!" Jó, hogy 
hangsulyozák : Sz. István birodalmában! E három szó 
egy kis elmélkedés után felelettel is szolgálhat . . . Mi a 
felelet helyett inkább sz. István hona vezérszerepet ját-
szani óhajtó czikkiróinak nemes épülésére, hogy a pápa 
„királykodásától" nagyobb bölcseséggel kegyeskedjenek 
az avatatlanok előtt szólani, — Dr Chr. H. Vosen sza-
vaira utalunk. 

„Wier dürfen dabei nicht ausser Acht lassen, — 
mondja a jeles író, — dass trotz der äussern königlichen 
Erscheinung der Päpste dennoch in deren Privatleben 
eine grosse ascetishe Strenge vorkommen konnte ; und 
dass mancher Papst vor Gott dem Herrn mehr den 
armen Einsiedlern der Wüste, als den Grossen dieser 
Welt geglichen hat, bezeugen uns unwiederlegliche Denk 
mäler der Geschichte. Selbst die römische Hofetiquette 
bringt für den Papst manche drückende persönliche Be-
schränkung und zwingt ihn für seine eigene Lebens-
einrichtung zu einer auffallenden Einfachheit." (Der 
Katholieismus und die Einsprüche seiner Gegner. 1885. 
61. 1.) Megfigyelésre méltó szavak; de ilyenekről vesznek-e 
tudomást azok, kik az if júság oktatása nemes hivatásá-
nak szentelék éltöket ? Elég őszinte egy hazai prot. pap, 
a ki, ugy hiszem, Patakon taposta a múzsák oskolájának 
porát, midőn egyik tanára előadásának figyelmes hall-
gatása folytán igy nyilatkozik: „— mit tehetek róla, ha 
Krisztust s a confessiókat gúnyoló mosolyait még ma is 
látják szemeim;, jól emlékszem, hogy félévig voltam 

valódi tanítványa, (a thologián!) mely idő alatt többször 
megéljeneztem s még most is borzadok azon bűnömtől, 
ha fájdalmasan megbántam is, borzadok rágondolni is, 
hogy általa elragadtatva, félévig nem hittem a keresz-
ténység Istenében, Krisztusban. . . . De kedves emlékű 
tanulótársaim közöl hányan meg hányan itt kint józanodtak 
ki a kábitó tudomány mámorából, . . . hányan viszik, 
folytatják szentséges papi hivatalukat, még ma is, az ön-
hittség kábultságában. hirdetnek, beszélnek össze-vis <za 
mindent: templomban forgatják a rozsdás fegyvereket, 
templomon kivül pedig szemkápráztató fényességű szab-
lyájokkal szabdalják szét az ódon kardokkal kivívott 
győzedelem koszorúit." (L. 61. 1. Nagy Elek. kispaládi 
ref. lelkész: A hit fegyvere. Szatmár, 1883.) A.z ily 
irányjelölés megmarad aztán gyümölcseiben. Hogy soknak 
van bátorsága a jelzett irányban haladni, tapasztaljuk ; 
de, hogy a fennebbi őszintességgel is volna merészsége 
a haladás és felvilágosodás dicső alakjairól a fátyolt fel-
lebbentem : azt várni — részünkről a legnagyobb me-
részség ! 

Ha a „pápai kísérletek" és „rendszeres felekezeti 
dressura" csapásán ennyire jutottunk, magyaráztassuk 
meg magunknak sebtiben még jobban a protestantismus 
irántunk való viselkedését. Mi képezné, mi idomítaná in-
kább az ifjú lévitákat, mint az egyházi történelem rend-
szeres elferdítése ? Kiváló örörömet szerezhet pl. Dr. 
Fraknói Vilmos-, kitűnő történettudósunknak, Warga 
Lajos „Keresztyén Egyháztörténelme" II. kötetének ismer-
tetése, (Sp. Lapok. 1887. : 470., 471., 472. 1.) hol róla, 
— ugy van, Fraknóiról, nem nagyon édes bókok kísé-
retében azt állítják, hogy „a szembeszökő történelmi ha-
misításokat igazság gyanánt árulja." Nem is ad az a 
nevezetes történetíró „illőbb nevet" a Fraknói eljárásának, 
mint perfidia !" Ott „clericalis igazság"-nak nevezett „szán-
dékos hamisítás"-ul mutatják be, hogy „Magyarországon 
a pápai csalatkozhatlanságot mindig h i t ték ;" — az meg 
szerintök „legújabb keletű igazsághogy „a ker. egy-
ház (értsd : r . k.) mindig támogatta a tudományt." Es 
következik rá e nagyhangú felkiáltás : „ Világbolonditás 
az, és nem igazság !u Allj meg kath. történetíró — és 
csodálkozzál ! Méltó tárgya lehet csodálatodnak a müvei-
den élősködő, — ama történetíró. Haragszik rád, — bár 
müved világámitás, — különösen azért, hogy „ Pázmány 
szellemét lekötelezzed" magadnak s márványnál (a nagy-
nevű esztergomi herezegprimás által emelt remek már-
ványszobrot forgatván elméjében!) tartósb emléket emeltél 
„minden igazhivő kath. szivében, kiknek száma — proh 
dolor! — aggasztólag apad!" — mondatik az idézett 
helyen ; de — proh dolor — ott a másik oldalon meg 
aggasztólag terjed a történettudomány vezérfénye mellett 
azoknak a hívőknek — száma ! Tessék választani ; ízlés 
dolga. Természetes, hogy azok, kik Batizfalvi István 
„Keresztyén Egyháztörténeté"-bői tanulják a r. k. egyház-
szervezetet, csak a sárospataki történettudomány vezérfák-
lyája után fognak haladni : ez a következetesen szabá-
lyozott ízlés dolga ismét ! Batizfalvinak a középiskolák 
felsőbb osztályai és a tanítóképzők számára irt történe-
téből (Budapest, 1886,) pedig még mindig azt tanulják, 
hogy a „bold. sz. Máriát ugy imádták, mint Istent és a 
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Megváltót ; (34. 1.) a római püspök elsősége nem alapult 
Jézus rendelkezésén, (37. 1.) de azért a tanra s erkölcsökre 
vonatkozólag nemcsak nyugot intézett kérdéseket a római 
püspökhöz, — hanem a keleti egyház vitáiban is mind a 
két fél hozzá fordult" . . . (38. 1.) Nem! — s amott ? de! 
Továbbá: „A jezsuiták véres vallásháborúkat támasz-
tottak, az eretnekek meggyilkolására és megégetésére 
(szörnyűség — s igazán hithetetlen, de mégis való !) alkal-
mat kerestek és találtak, a reformátiót haladásában meg-
akadályoztalak s azt több helyen elnyomták" . . . „Je-
zsuita-alapelvek : a czél szentesíti az eszközt ; (régi nóta :) 
probabihsmus, . . . a szándék irányítása" . . . stb. (136. 1.) 
De elég. Ezek után csak az ismét a kérdés : Hol van 
hát az a „rendszeres felekezeti dressura ?" 

E , dressura" velin-kiadásának feltüntetése terje-
delménél fogva sok szót s még nagyobb tért igényelne : 
de a mennyire szeretjük a komoly vitát, annyira irtózunk 
az irodalmi kötekedéstől. Hogy „« r. k. egyház mindenre 
iparkodik — irónk szerint — ráütni a maga egyedül 
üdözitő bélyegét, " — csak dicséretünkre válik ! Közönséges 
levén anyaszentegyházunk, annak bélyege, tessék elhinni, 
mindenkinek csak becsületére válbatik. Erre nézve széles 
e világ nyújt kedvező bizonyítványt ! Hát az nem „ fe le-
kezeti dressurall-e, midőn „Vidéki" urunk a r. k. egy-
háznak az iskolák iránt ujabban (mért nem régebben ?) 
felébredt szeretetét s tanintézeteit, a melyek „a lelkeknek 
rendszeres felekezeti dressurája végett oly hirtelenében 
(mily hatalom!) alakultak," ugy tünteti fel, mint a me-
lyek ,divatos mázuk" által annyi protestáns szüle „sze-
mére hályogot borítottak ? /u Lám, ha a tanügynek szol-
gálunk, az csak „politika, mely ügyesen számított az 
anyák hiúságára, a szegénységre, a tudatlanságra, a cse-
cse-becse kedvelésére /" Köszönjük a bókot, melyben, az 
igaz, kevés a csecse-becse ; de annál több — az iró uraságá-
nak becses engedelmével, — a tudatlanság. — Ily jellemző 
„dressura" után csakugyan elakad a toll az ember kezé-
ben, — és az legszerényebb óhajunk: Jöjjön el már 
egyszer sz. István hónába a türelem országa, melynek 
földén a valódi haladás fényénél lássuk nyilni a józanabb 
ítélet és igazságos kritika virágait, melyeknek illata végre 
talán meg fogja kedveltetni a vallási egységnek nagy és 
áldásos eszméjét. Paszlavszky Sándor. 

Berlin. Az egyházpolitikai helyzet és a protestantiz-
mus Németországban. — 

A külföldön nehezen bírnak maguknak tiszta képet 
alkotni arról, ami Németországban történik, nevezetesen 
az előhaladott protestantizmus körében. Ez állam az 
úgynevezett „paritás" alapján áll, vagyis a katholikus 
vallásnak és a protestáns confessiónak az uralkodók 
esküje szerint egyenlő pártfogásra van joguk. Mindent 
el kellene tehát kerülni, ami észszerüleg egyiket vagy má-
sikat hitében sérthetné, hogy a vallási béke lehető legyen. 

Akik faradságot vettek maguknak elolvasni a tudó-
sításokat a német katholikusok trieri nagygyűléséről, 
valamint figyelemmel kisérték e nagygyűléseket 34 év 
óta, egy jelenséget különösen meglepőnek találhatnak: 
nem ejtetett ki azokban soha egy szó sem, amely a 
protestánsokat hitükben megtámadta volna; mi több, 
midőn egy szónok a protestánsoknak eljárását bírálni 
kezdte, azonnal megvonták tőle a szót és pedig az egész 
gyülekezet helyeslésével. 

Máskép cselekesznek az előhaladott protestánsok. 
Valóban sajnálatra méltó jeleneteknek vagyunk tanúi. 
Ama pillanattól fogva, hogy a „vaskanczellár" látta, 
miképpen válik kárára az államnak a kétségbeesett harcz 
az egyház ellen, mennyire erősbödött s terjedt a sociális-
mus ama mértékben, amint az egyház actióját gátolták, 
és ennek következtében Bismarcknak személyes becsü-
lete és a fenyegetett társadalom érdekében békét kellett 
kötnie Rómával, azóta a katholikusok elleni támadások, 
hitük, személyük, egyházi főbbjeik elleni támadások nem 
ismernek határt. Csak vissza kell emlékezni Thümmel 
protestáns pastorra, kit a porosz törvényszéknek kellett 
rendre utasítani ; vagy az „evangelikus unió" gyűlését 
kell tekintetbe venni, amelyet még a jelentősebb protes-
táns lapok is elitéltek. 

Számtalan esetet kellene közölni ennek megvilágí-
tására. 

Ugyan mi legyen e támadások czélja ? Proselytis-
musról beszélnek. De na a függönynek egyik csücskét 
fölemeljük, meglátjuk az okát ennek a neki vadult harcz-
nak. Egyébiránt Beyschlag ur beszéde után, melyet leg-
utóbb az emiitett unió frankfurti gyűlése megtapsolt, mi 
sem ejthet többé csodálkozásba. Amikor elég bátorsággal 
birnak a kulturharczot „szent harcznak" nevezni, akkor 
nyíltan és őszintén kijelentik, hogy czéljuk a májusi 
kulturharczos törvények visszaállítása. A protestantismus 
ezekben elég módot talált a lutheri vagy kálvini tévely 
erőszakos terjesztésére ; és a kulturharcz folyamában 
sok, hitükben gyönge lelket, valamint vegyes házassá-
gokból származott gyermeket ragadott el az egyháztól ; 
most sajnálja e kedvező időt és kívánja, hogy ez vissza-
térjen. Innen van, hogy protestáns gyűlésen elhangzó 
minden beszédben annyi a sértő a katholikus egyház 
ellen, annyi az epe s méreg, meg a törekvés a kultur-
harcz ismétlésére. 

Nemcsak a frankfurti gyűlésen, hanem a Gusztáv 
Adolf egyesület szept. derekán Helmstadtban tartott gyű-
lésén is, melyen az úgynevezett konzervativ protestánsok 
vannak többségben, hasonló czélt vallottak, amint a szám-
talan protestáns felekezetek voltaképen csak a katholi-
kusok elleni gyűlöletben értenek egyet. 

Ezen gyűlésen Eggeling pastor visszatekintést vetett 
a „reformáczióra," melynek folyamán „spanyol katholikus 
fanatizmussal" vádolta a római német császárt, aki Luther 
forradalmi törekvéseinek ellene szegült, és a Habsburgo-
kat azzal hogy nem értették meg a német népet. Azután 
igy folytat ja: „A német nép a reformáczió mellett nyi-
latkozott és e reformáczió befolyása a legszebb gyümöl-
csöket érlelte meg. Amint ez igen jól vala érezhető, 
amidőn népünk megkezdte visszaszerezni hatalmát a kül-
földön protestáns fejedelmeink vezetése alatt ! Ez 1867-
ben volt. Fölötte örvendek a kedvezménynek, mely ne-
kem lehetővé tette, hogy jelen lehettem a nagy ünnep-
ségen, mely Wormsban tartatott . Luther tiszteletére emelt 
emlék leleplezése volt ott. Aki e napot látta, azt kellett 
éreznie, hogy valósággal Isten országa jött le a földre, 
hogy napja fölvirradt a mi népünk ölén. És most ! csá-
szárunknak a katholikus párt kezéből kell kapnia azt, 
amire szüksége van az ország javára? Egy olasz püs-
pöknek, kit ők pápának hivnak, kell szólania a szeptenná-
tus érdekében ? Barátok sötét kámzsái mutatkoznak újból 
a dombokon Rajna partjain. Trierben (a német katholi-
kusok ^nagygyűlésén) azt követelik, hogy az iskolák ismét 
visszatérjenek a pásztorbot vezetése alá és hogy köz-
szemlére kitegyék Jézus Krisztus öltönyét. (Ez Trierben 
őriztetik). Kedves polgártársaink, katholikus testvéreink 
békében tarthatták ünnepségüket nálunk sz. Ludger ko-
lostorának árnyában, és mi nem (!) akarjuk őket ebben -
gátolni. De kérdem önöktől, akik az iskolában ugyan-
azon padokon ültek, mint mi : egy olasz pap uralkodik a 
császárral a német hazában : ez tehát az eszmény, melyet 
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nekünk kedves tanáraink mutattak ? Kérdem önöktől, fiuk s 
leányok, arra tanitottak-e, hogy az ereklyék kultusa javára 
válik a^léleknek és hogy béke lakik egy zárda fala mögött ?u 

És igy tovább. Eggeling pastor nem mond ujat, a 
protestáns hallgatóság se hall olyat tőle, valamint a 
többi szónokoktól; mind csak a régi elfogultság rabja, 
mely nem akar tisztán látni s igazságot szolgáltatni a 
katholikusoknak. A fönebbi beszéd még a cultus szabad-
ságát is megvonja a „kedves kath. testvérektől s polgár-
társaktól", mert annak értelme s czélja csak az, hogy 
az állam tiltsa meg Krisztus öltönyének tiszteletét s 
köztiszteletre való kiállítását, hogy tiltsa meg a zárdá-
kat s a szerzetesek tartózkodását német földön, végül 
pedig azt követeli, hogy a pápa egyházi joghatósága a 
katholikusok fölött, mint a kulturharczos törvények alatt, 
Németország határánál megállapodjék. 

A katholikus Bajorországban b. Lutz, cultusmi-
niszter viszi azt a szerepet, melyet Poroszországban a 
protestáns gyűlések játszanak. Ez a kath. vallásban ne-
velt férfiú protestáns nevelésben részesiti gyermekeit, 
másodszor protestáns nővel kelt egybe az egyház fölha-
talmazása nélkül, sőt, ő a szabadkőművesség egyik leg-
buzgóbb tagja. Nyilt ellensége lévén a kath. egyháznak, 
mindenkép azon van, hogy minél több lelket ragadjon 
el tőle. E czélra mindent tesz és mindent elősegit, ami 
másoktól ered : nyilt erőszak, hivatalos pressio, szabad-
kőműves s protestáns tanárok alkalmazása, rossz könyvek 
hivatalos ajánlása egész rendszerességgel f'oly hosszú 
miniszterkedése alatt. 

Igy például a középiskolákban rendelt kéziköny-
vekben ily állitások foglaltatnak : „a Scholastika incsel-
kedései, a kolduló szerzetek bárgyusága, a szerzetesek 
romlott izlése, a szentek tiszteletének fonáksága, a bú-
csúk, melyek megengedik a bűnök pénzzel való meg-
váltását. „Vagy egy másik idézet: „Luther mennyei 
fénytől övezve jelenik meg az igaztalanságok örvénye 
fölött, mely a korabeli katholikus papok és barátok 
osztályrésze;" Luthernek „Tischreden"-jei „telve vannak 
szellemmel érdekkel és kitűnő irálylyal." Ha a „reformaczió" 
atyja ennyire ki van emelve, a jezsuitákat annál inkább 
leszólják e tankönyvek : „ezek a gyűlölet tárgyai ugy a 
katholikusoknál, mint a protestánsoknál, mert mindenütt 
visszavonást és forrongást idéztek elő a népek között." 
Szent Bertalan éje ugy vázoltatik, mint az egyház s 
igazság ellen törő gyűlölség csak sugalhatja. A törté-
nelmi tankönyv ama fejezetében, melynek czime : Egy 
tekintet a főbb eseményekre 1815 óta, a következőket 
lehet olvasni: „1872. a jezsuiták rendjének és a vele 
rokon congregatiók eltörlése Németországban ; — az 
ultrám ontán pártnak és az általa uralt pápának ellen-
ségeskedése a német birodalommal szemben." A középkor 
papsága mint az erkölcstelenség megtestesitése rajzol-
tatik ugyanott; még több pápáról is azt állítja, hogy 
megbecstelenitették sz. Péter székét, sőt VI. Sándor 
pápáról egy verset közöl, melyet tisztességes társaságban 
nem lehetne elmondani, de Lutz b., oktatásügyi miniszter 
hozzájárulásával a nagy többségében katholikus ifjúságot 
tanítják reá a müncheni kereskedelmi akadémián. Dr. 
Rohmeder tanár adja elő ez irányzatos koholmányokat, 
és ugyanőt, annak daczára, hogy protestáns, őt bizta meg 
a miniszter, hogy ellenőrizze a kath. vallástanár előadá-
sait és ezekről jelentést tegyen. 

A kath. Bajorországban a kath. ügyek balul álla-
nak. Most épp uj nuntius érkezett Münchenbe, akit Lutz 
b. és emberei azonnal körülfogtak, de semmi esetre sem 
fogják éber eszélyét fondorlataikkal kijátszani. 

A bajor képviselőház kath. pártja megint nem birt 
oly többségre szert tenni, hogy Lutz b. eltávolítását 

kieszközölné ; különben sem birja magát erélyes fellépésre 
elhatározni, még arra sem, hogy a költségvetés megsza-
vazását megtagadná oly minisztertől, aki Bajorország 
kath. népének legszentebb érzelmeit lábbal tiporja. 

IRODALOM. 
A főt. le lkészkedö papság figyelmébe. 

Mult havi füzetünkkel a „JópáSZtor"-nak VII-ik évi 
folyamát is befejeztük. E két év bizonyságul szolgál 
nekünk, hogy folyóiratunk birja a főt. lelkészkedö papság 
becsülését. S hála a jó Istennek, mi sem mondhatjuk, 
hogy e két év alatt kimerültünk volna ; sőt inkább ujult 
erővel és teljes odaadással kezdünk a VIII-ik évi folyamhoz, 
mert lelkesítő és buzdító sorok egész halmaza állrendelke-
zésünkre, melyekben a további munkálkodásra kéretünk, 
ígérgetésekkel eddig sem igen kopogtattunk lelkész 
társaink ajtaján, most sincs ezt szándékunk tenni ; hiszen, 
hogy mindent elkövettünk lapunk érdekében, be fogják 
ezt látni mindazok, kik jövő évi folyamunkat kezükbe 
veszik. A kitűzött pályadijas beszédekre, már is oly szép 
számmal érkeztek hozzánk kéziratok, hogy folyóiratunk 
jövő évi folyamára teljes megelégedéssel tekinthetünk. 
— A kik mint uj előfizetők jelentkeznek: a „Jó-
páSZtort" megrendeltetik 4 forintért, vagy 15 intentio 
végzése mellett : de azon kedvezményben részesülnek, 
hogy Angerbauer kitűnő teljes évi folyamát, melyből 
már csak igen csekély példány áll rendelkezésünkre, 2 
forintért, 6-ik és 7-ik évi folyamunkat szintén kedvezmény-
áron kapják. Szerkesztőség : Bpest IV. ker. ferencziek. 
Tisztelettel: Hajóssy Gy. Krizánt „Jópásztor" szerkesztője. 

VEGYESEK. 
— Hordoznak nem volt igaza, midőn azt mondá: „Pic-

toribus atque poëtis quidlibet audendi semper fuit aequa 
potestas." Nemcsak a művészek és költőknek kijár ebből a 
kiváltságból, hanem, kivált napjainkban, a tudósok is pályáz-
nak érte. B. Rosner Ervin az ő „Régi magyar házassági jog"-
ában, a mint fentebb hallottuk, a házasságot ultra-danvinis-
tikus észjárással a polyandriából keletkezteti. Istenem, mily 
rövidlátóvá teszi az embert a „nagy" tudomány ! a szent-
írás minden gyermek ész előtt kézzelfogható alakban 
adja tudtára az emberiségnek, hogy a házasság se nem 
polyandriából, se nem polygamiából fejlődött ki, hanem 
az Istentől teremtett Ádám és ±jva monogamiájából. Node a 
bünbeesett ember nem volna ember, ha néha bolondgombát 
nem ennék. A legfelségesebb oktatást lábbal tiporja ; hátat 
fordit Istennek — és fut a majom után ! Itt már aztán 
igazán fáj kimondanunk : de gustibus non est dispután-
dum. A legnagyobb baj pedig ebben a bajban az, a mit 
a nagy Görres nem ugyan udvariasan de annál geniali-
sabban ugy mondott ki, hogy „a mi ellenségeink az ő 
fegyvereiket a mi füleinken élesítik." 

— Katholikus tanintézeteink, melyekben érettebb 
korú ifjuságunk nevekedik, mit tesznek XIII. Leo pápa 
jubileumára : hogyan s mire készülődnek ? Ez a kérdés 
támadt lelkünkben, midőn a Klein limburgi püspök buz-
dításával Schwerdtől megjelent következő czimü müvet 
lapozgattuk: „Papst Leo XIII. Ein Bück auf seine Ju-
gend u. seine Dichtungen. XIII. Leo gyermek és ifjúkora, 
mint az eredmény mutatja, mintaszerűen folyt le. Mily 
hatásos lenne, ha ifjúságunknak tanárai a XIX. század 
nagy bölcsének gyermek- s ifjúkorát avval a ragyogó 
zománczczal együtt, mely a nagy pápa költeményein 
szétomlik, kellő vonatkoztatásokkal növendékeik előtt fel-
feltüntetnék ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. ni. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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adakozás. 

„Régi magyar házassági jog!" 
(Vége). 

III. Mert a nőközösség szükségképpi ered-
ménye az vala, — igy tanit sz. — hogy a törzs-
beli férfiak saját nőikre ráuntak és idegenek 
után kezdtek vágyódni ; ezen vágynak békés uton 
nem szerezhettek kielégítést, azért raboltak nőket, 
melyek azután közösek nem valának. A nőráb-
lásban kell tehát keresni a házassági intézmény 
eredetét és elzö rendszerét. 

A rablás tehát azért történt, mert a férfiak 
a nőközösségre ráuntak, vagyis a nőrablásra az 
embereket a nőközösség vitte. 

Ha ez ugy van, minthogy az emberi ter-
mészet mindenütt ugyanaz, akkor a délszlávok 
között manap is divik a nőközösség; Bulgáriában 
Sopsko vidékén ugyanis még mindig szokás, hogy 
az egyik falu a másiknak leányait elrabolja; 
Szerbiában napjainkig divott a nőrablás; hogy a 
montenegróiaknái a nőrablás előbb gyakori volt, 
bizonyítják a szigorú büntetések, melyek a rablóra 
és a házasságot megáldó papra kiszabvák. (Felix, 
der Einíluss der Sitten und Gebräuche. Leipzig, 
1886. II. köt. 333 1. 

Hogy az amoly-féle ráunásból a nőrablás 
egészen önkényesen vezettetik le, kétségtelenül 
onnét következik, hogy a nőrablás a monogám 
házasságban élő népeknél is divik s okai külön-
bözők: hol nők hiánya, hol a szülők vonako-
dása leányukat a kérőnek odaadni, hol a remény, 
hogy a megszeretett nő e szeretetet viszonozni 
fogja, ha majd a férfi hatalmában leend, hol a 
kérő szegénysége, ki a szokás szabta vételárt 
megfizetni nem tudja, hol végre a nőknek azon 

óhaja, hogy olyanoknak tűnjenek f'el a közönség 
előtt, kik nem szívesen, nem önként mentek 
férjhez. 

Önkény tehát a nőrablást a nőközösségből 
magyarázni, önkény hasonlag, azt mondák alap-
ján mint általános szokást oda állítani. A monda 
ugyanis — nem szabad felecinünk — költészet, mely-
nek történeti magját vajmi nehéz megállapítani; 
a monda közönséges, az egyszerű embereknél 
előforduló házasságkötésekről nem szól, hanem, 
a hol házasságról beszél, hősök, népek ala-
pitóinak házasságáról szól. Ezeket a hősiesség, a 
nagyság és rendkivüliség nimbusával övezni akar-
ván, nem csoda, hogy regényes módon, tehát 
néha rablás által is, szerezteti meg feleségeiket. 

Hogy pedig a rablás soha sem lehetett fix-
und-fertig házasságkötési módozat, az már csak 
onnét is következik, hogy a rablás nem csak 
egyedül feleség-szerzés indokából történt, hanem 
nők azért is raboltattak, hogy rabszolgákul hasz-
náltassanak. Magából a rablás tényéből azt nem 
lehet megállapítani, vájjon feleségül vagy rab-
szolgául raboltatott-e a nő? 

Későbbi időkre sz. a nőrablást, mely erede-
tileg erőszakot és ellenséges támadást tételezett 
fel, jelképies szertartásnak tekinti, melyet az érde-
kelt feleknek barátságos egyezkedése előz meg 
mint a házasságkötés érvényességének nélkülözhetlen 
kelléke. 

Ezen nézetét Magyarországra vonatkozólag 
sz. István egyik törvényével és a Regestrum de 
Varad-ban megőrzött három jogesettel támogatja. 

„Az első bizonyíték — ugy mond — erre 
vonatkozólag szent István (I. 27.) törvénye, mely 
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azon esetről szól, ha egy katona egy leányt fe-
leségül rabolna „sine concessione parentum, vagyis 
a leány szülőinek beleegyezése nélkül, mi a 
contrario azon következtetésre vezet, hogy szent 
István idejében a nőrablásnak oly esetei is vol-
tak, melyek szülői beleegyezéssel történtek s en-
nélfogva csak a házasságkötés alakszerűségei közé 
tartoztak." 

E törvényből pedig csak az következik, hogy 
a férfiú, ki a szülők beleegyezésével a hozzá 
nőül menni vonakodó leányt erőszakkal elra-
gadja, azon reményben természetesen, hogy utóbb 
beleegyezik, büntetés alá nem vonható, nem pe-
dig az, hogy a rablás a házasságkötés alaksze-
rűségei közé tartozik. 

Ugyancsak nagy fantázia szükséges ahhoz 
is, hogy a Regestrumban előforduló három jog-
esetből kisüljön az, hogy a rablás a házasságkötés 
alakszerűségei közé tartozik. 

Az egyik esetben a nő fivére vállalkozik nő-
vérének ártatlanságát bebizonyitani a raptor el-
len, ki róla azt állítja, hogy meretrix. 

A másik két esetben a vádlott raptus vio-
lentusról vádoltatik, mit ő tagadásba vesz, s 
egyik esetben egyezkedés szakit véget a pernek, 
a másikban vádlott portato ferro pro filia sua 
combustus est. 

Ilyen néhány adatból, midőn sem az esetek 
körülményeit, sem az itélő bíró indokolását ép-
penséggel nem ismerjük, általános szokást meg-
állapítani, a nőrablást a házasságkötés egyik, 
még hozzá nélkülözhetetlen alakszerűségévé bé-
lyegezni, talán még sem lehet. 

IV. Végre az őskor költött tönténelmével 
foglalkozó munkák tanúsága szerint a nőrablás 
mint a fejlődés első szaka után következett a 
fejlődés második szaka, az adásvevés szokása. 

Hogy mily módon történt az átalakulás, 
arra nézve egy munka sem nyújt felvilágositást, 
azért sz. önálló nézettel kénytelen fellépni. Ez 
pedig a következő : a nőrablás sértést involvált 
a családra nézve, melynek köréből a nő el lett 
rabolva. A sértés megtorlást vont maga után; 
igy a nőrablás miatt örökös magánharczok vol-
tak napirenden. 

Idővel az emberek gondolkozásmódja béké-
sebb fordulatot vett, s azon tűnődött a nép, 
miképp lehetne a nőrablásból eredő ellenséges-
kedéseknek elejét venni. 

„A régi társadalom felfogása szerint azon-

ban csak egy mód volt, melynek utján a sértést 
követő ellenségeskedéseknek elejét lehetett venni, 
s az a compositio vagyis a sértő fél által fize-
tendő fejváltság volt." E compositio mennyisége 
a szülők akaratától függött; a házasodni óhajtó 
férfiura tehát nagyon kivánatos volt előleges tá-
jékozódást nyerni arra nézve, „hogy mily nagy-
ságú kiengesztelési összeget fognának követelni 
a leány szülői annak elrablása vagy megszöktetése 
esetén. Miután pedig ily előleges tájékozásnak 
csak akkor volt gyakorlati értéke, ha eredményei 
oly módon valának kötelező alakba foglalva, 
hogy a leány szülői utólagosan meg ne másít-
hassák szavukat és fel ne emelhessék váltságdij-
követelésüket : ennélfogva szükséges volt e felek 
közt létesült előleges megállapodásokat szerződés-
kötés által mindkét félre nézve határozott kö-
telezettséggé tenni." 

A nőrabló tehát előbb megfizette a váltság-
dijat, előbb megvette a leányt, mielőtt a sértést, 
a rablást, elkövette volna. 

Miután a rablást mint őskori általános szo-
kást el nem ismerjük, következésképen azt sem 
ismerhetjük el, hogy a rablásból fejlődött volna 
ki a vevés ; a mi nézetünk szerint inkább az 
rabolta el a leányt, ki megvenni nem tudta vagy 
nem akarta. 

Azt azonban ugy régi emlékek, mint nyel-
vünk és a jelenkori műveletlen népek szokása 
igazolja, hogy a férjnek nejét meg kellett vennie, 
vagyis annak fejében, hogy egy munkaerő az apai 
család köréből kivált és az ő hatalma alá került, 
a leány családjának bizonyos kárpótlást kellett 
adnia. 

Különben ezen adásvevést is éppenséggel 
nem ugy kell képzelnünk, mintha a nő rendsze-
rint ugy tekintetett volna mint bármely más, a 
forgalomnak alávetett tárgy. Ily felfogás ellen 
szól a jelenkori vadak szokása; ott is divik 
az adás-vevés, de abból korántsem következik, 
hogy ott a házasság rendszerint vonzalom nélkül 
köttetik. A házasságkötést csak ugy mint Euró-
pában — az érdekházasságok kivételével — sze-
relmi, jegyesi viszony előzi meg : és csak ha 
egymás közt a legény és leány megegyeztek, megy 
a legény a leány apjához és kezdődik az alku. 
Látszólagosan tehát a házasság közönséges adás-
vevés, tényleg azonban egy szabályszerű szerelmi 
vagyis jegyesi viszony betetőzése. 

És evvel végeztünk az őskorral ; a Darwinnál 
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darwinistikusabb felfogást kissé terjedelmesebben 
tárgyaltuk, mert elvi jelentőségű, mert ellentét-
ben áll a kereszténység tanával. A munka többi 
részeire rövidebben fogunk reflektálni. 

Dr. Hamvas. 

A művészet és az erkölcsiség. 
JDx. P i s z t e r I m r é t ő l . 

(Folytatás.) 

16. Az imént megállapított kalleologicns rangfoko-
zatot szemünk előtt tartva, méltán kérdezhetjük, hogyan 
van, hogy az ujabb festészet oly előszeretettel, — majdnem 
hajlandó lenne mondani az ember, kizárólagosan, — 
foglalkozik a „genre"-ral, a „csendélettel", az „állat-
festészettel", a „tájkép"-pel ? A szép dolgok között a 
lehető legalacsonyabb fokon állnak azok, a melyek ezen 
műfajok tárgyát képezik; s legfölebb a genre emelkedik 
az erkölcsi világ határáig, a mennyiben emberek szere-
pelnek azon, de csak a mindennapi élet talán itt-ott 
kedves, de nagyon közönséges jeleneteiben. A sensualis-
mus nagyon természetesnek találhatja ezen műfajok ural-
mát ; s valójában érdekes az a melegség, melylyel 
Lemcke „Népszerű aestheticájában" kivált a „csendélet" 
productumait (egy pohár ászokser, (Bockbier), retek, egy 
tál osztriga, tengeri rák, meglőtt nyul, a puska, egy pár 
sáros csizma stb.) ünnepli. 

A szep-müvészetek ily müveiben a szép valóban 
igen kevéssé ju t érvényre ; sőt erősebb megrovás alá 
esnének azok, ha hajlandók lennénk a művészek ódiumát 
magunkra hárítani. Azért a mi ítéletünket inkább Greguss 
A. szavaival mondatjuk el : *) „Az ember addig tagadja 
a lelket, a szellemet, hogy az utoljára ki is költözik 
müveiből; kiköltözködik pedig legérezhetőbben azok-
ból, melyekben a szellemi tartalom, az eszme megléte 
saját lételök alapföltétele : a művészet termékeiből. Szük-
séges-e önöket figyelmeztetnem, hogy a művészet hanyat-
lását éppen a müvekben kifejezendő eszmének fokonkinti 
csökkenése, fogyása jelöli P A minek a természetes kö-
vetkezése aztán a törekvés, hogy a belső hiány külső 
czifrákkal, a művészet mesterséggel legyen pótolva. E 
törekvésnek köszönhetjük azt az elvet, hogy a szép vol-
takép az, a mi nehéz ; 2 ) ez elvnek életbe léptetése pedig 
a napjainkban annyira elharapódzott és oly jó keletű 
virtuozság, e majma a művészetnek. 

„De fogyhatna-e, csökkenhetne-e az eszme a mü-
vekben, hahogy az nem fogyott, nem csökkent volna 
meg a művészben ? Az eszme hiánya a műben nem-e 
annak egyenes következése, hogy a művész hite az esz-
mében s ebből folyó lelkesedése, ihl ete veszni indult ? 
Hogyan is legyen szellem a műben, holott azt a művész 
maga sem tulajdonit magának ? holott nem él benne az 
eszmenyilatkozás, vagyis, a mi ugyanazt jelenti, az alko-
tás vágya ? 

') »A materialismus hatásairól." 19. 1. 
2) A mi megforditottja Plato elvének : „a mi szép, az nehéz." 

(Hipp. mai.) 

„Elég utánozni, minél tökéletesebben utánozni. Merő 
utánzás lesz a művészet czélja, merő ügyesség az esz-
köze. A művész nagyobb dolognak tart ja , ha pl. egy 
deszkadarabot csalóka természethüséggel tud lefesteni, 
mint ha képe által egy bizonyos gondolatot világosit 
föl, egy bizonyos hangulat húr já t pendíti meg ; nem 
keresi a magasztosat, kitűnőt, hanem a közönségesben 
gyönyörködik, és az úgynevezett genre a fő fok, a melyen 
tul már nem kiván, nem is bir emelkedni. Ha nézője 
mindezzel be nem érné, s a lélek ösztönénél fogva még 
egyebet, eszmét szeretne találni, akkor holmi szemfény-
vesztő cziczomával, teszem a színezés bizarrságaival igyek-
szik őt elvakítani." 

Egy másik philosophus véleménye szintén ily kedve-
zőtlen e műfajokra nézve: „egyetlen nagyobb gondolat 
sem jelentkezik ezen müveken, a fölfogás nagyszerűsé-
gének, az igazság mély átérzésének semmi nyoma, az 
egész conceptioból hiányzik a költészet és a jelentőség. 
Az előnyös sajátságok, melyek elismerést érdemelnek : a 
naivság, a természetesség, a fény és árny harmonicus 
vegyüléke, a kivitel finomsága és gondja, menten minden 
affectálástól, ezekhez: kiváló megfigyelő képesség . . . és 
kimeríthetetlen változatosság. . . . Tagadhatatlanul mind-
ezek birnak becscsel; de azért, mikor szép-müvészetek-ről 
van szó, annyira alárendelt jelentőségű dolgok ezek, hogy 
avval szemközt, a mi a szép-művészetek lelkét képezi, 
s a mi ezen szép-művészeteknek az emberiség művelő-
dés-történetében a maga jelentőségét megszabja, — egé-
szen elenyészők." x) 

„Emlékszem rá, — mondja egy harmadik, — hogy 
egyszer egy müvet láttam, mely egy ökörnek lenyúzott 
és fölvágott derekát ábrázolta; de ezt oly csodálatos 
ügyességgel, hogy nem minden valószínűség nélkül R u -
benst tar tot ták szerzőjének. — De — kérdem, — hogy 
lehet egy ilyen müvet a „festmény" nevével megtisztelni ? 
Legalább senki joggal nem mondhatja, hogy az az ízlés 
müve." 2) 

A mi különösen a „tájképet" illeti, annak igazi je-
lentősége csak a valamely jelenetet ábrázoló képiek 
hátterében van ; önálló szereplése azon időre esik, a mikor 
a németalföldi rhyporographia kezdett a szép-művészetek-
ből gúnyt űzni. 

De azért persze vannak sokan, a kik ezen műfa-
joknak a művészetek fejlődésében előkelő helyet bizto-
sítanak. „A modern protestáns szellem ereje szétszórta 
a régi hagyomány békóit, és a figyelmet a való élet 
végtelen változatosságára fordította, le annak egész j e len-
téktelen mozzataira is, azután a vidéknek örök szépségére, 
az állatvilág characteristicus jelentőségére, sőt még azon 
élettelen dolgokra is, melyek csak az embert szellem 
hatása alatt nyernek különösen kifejezésteljes physiog-
nomiát. . . . Most lép tehát ( i XVTL sz.-ban) kűlöüállólag 
föl-a történelmi festészet, s e mellett a genre, a tá jkép , 
a csendélet, az állat-festészet." 3) Hogy a görögök, és a 
Protestantismus előtt a többi kultur-népek a való élet 

J) De Lamennais Esquisse d'une philosophie t. 8. c. 5. 
2) Sulzer. Allg. Theorie d. schön. Künste. 
s) Lübcke. Grundr. d. Kunstgesch. II. 378. 1. (10. kiad). 
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és a természet jelenségei iránt sem fogékonyság, sem 
megfigyelő képességgel nem birtak volna, — az egy-
szerűen nem igaz. Hanem ha a protestantismus ezen 
műfajokat, különösen a német-alföldi genrét mégis egé-
szen saját szellemének vindicálja, — ezt tőle nem irigyel-
jük, s itt megnyugszunk az axiómában: „de gustibus 
non est disputandum." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 25. A lelkészi congrua. I I I . — Egyet-

értünk a t. szerzővel abban, bogy a congrua meg-
határozásánál bizonyos fokozatokat lesz szükség élet-
beléptetni. Nemcsak külállamok példája, de a dolog 
természete is megkívánja, hogy a hol különböző igé 
nyeket támaszt az élet, különböző is legyen ama mi-
nimum, melyet a congrua-kérdés megoldásánál kitűzni 
szükséges. A mit a t. szerző a 13. és kk. 11. mond, helye-
seljük és elfogadjuk. Persze más kérdés, vájjon a t. szerző 
által felállított fokozat mindenképp elfogadható, vagy 
lehetséges-e ezen még változtatni, illetve a tételeket na-
gyobbítani. Mert pl. — hogy csak egyről tegyünk em-
lítést — a fővárosban a plébános congruáját 1600 forintban 
megállapítani talán még sem lehet, ha elgondoljuk, hogy 
a plébánosnak a háztartás maga és 2—5 segédlelkész 
számára a fővárosban nagy költséget okoz. Ha már sza-
bályozni akarják a kongruát nem egy-két esztendőre, 
hanem hosszabb időre, akkor oly minimumot kell felál-
lítani, mely a mostani és esetleg nem oly hamar változó, 
hanem előreláthatólag egyre csak rosszabbra forduló 
tényleges viszonyoknak megfelel. Különben erről majd 

suo tempore. 

A t. szerző a görög kath. lelkészeket ugyanazon 
congruában véli részesitendőknek, mint a lat. szertartású 
lelkészeket (181.), mit mi is óhajtunk — de a t. szerző-
vel egyetértőleg azt is szükségesnek tartjuk, „hogy ezen 
plébániák . . . egymás után és lehető gyorsasággal 
rendeztessenek," értvén ez alatt a t. szerzővel azt, hogy 
a gör. szert, plébániák száma redukáltassák és a plébánia 
megüresedése esetén a helyi viszonyok teljes figyelembe 
vétele mellett fiókegyházak gyanánt az anyaegyházhoz 
csatoltassanak. Nem ismeretlenek előttünk amaz okok, 
melyeket a gör. szert, plébániák eddigi számának meg-
tartása mellett felhoznak, nem ignoráljuk amaz aggodal-
makat sem, melyeket egy ily tervbe vett reductio hallatára 
ugy személyi, mint tárgyi szempontból hangoztatnak, de 
azt véljük, hogy sem amaz okok nem elég erősek, sem 
amaz aggodalmak nem elég súlyosak arra nézve, hogy a 
congrua általános országos rendezése alkalmából ez a 
reductio foganatba nem volna veendő. A summum jus — 
summa injustitia-féle elvet ismerjük, de ezt is, mely igy 
szól quod uni justum, alteri aequum. Okkal-móddal, 
kellő tapintattal és helyes időbeosztással ez a reductio, 
mely bizonyos tekintetben nagyon szükséges, senkire és 
semmire, sem a személyekre, sem az ügyre nem lesz 
sérelmes. 

A t. szerző továbbá ama kérdéssel foglalkozik, hogy 
minő létező jövedelmek vétessenek fel a congrua meg-

állapításánál. Igen helyesen mondja (20. 1.) hogy a con-
gruát mindennemű beszerzési tehertől vagy költségtől 
mentesnek, vagyis netto jövedelemnek kell megállapítani, 
mely kizárólag a lelkész személyes szükségleteinek fede-
zésére legyen fordítható." Nézete oda irányul, hogy a 
plébániák állandó jövedelmeinek kiszámításánál sem a 
misedijakat, sem a stolaris jövedelmeket számításba venni 
nem lehet. Csak az alapitványos misékre nézve hajlandó 
megengedni, hogy azokat esetleg számba lehet venni, 
hivatkozván ebben Ausztria példájára, hol a felszámitható 
misék legnagyobb száma évenkint 265-ben van meg ál-
lapítva. Mi a magunk részéről őszintén megmondjuk, 
hogy különbség nélkül ugy a szt. misék után járó djai-
kat, mint a stoláris jövedelmeket egyáltalában nem vagyunk 
hajlandók befoglalni a lelkészi biztos jövedelem meg-
állapításának A stoláris jövedelem oly bizonytalan és 
változó, a manualis misék oly kevéssé állandó rovatot 
képeznek, az alapítványi miséknél oly könnyen állhat be 
devalvatio, hogy ezeket az általános és hosszú időre 
tervezett kongrua-rendezésnél számításba venni nem lehet. 

Az első rész végén felveti a t. szerző a kérdést: 
vájjon a hivek által teljesített szolgálatok és adózások 
ezentúl is fentartassanak-e P vagy pedig készpénzre való 
átváltoztatás utján általánosittassanak ? A t. szerző ezen 
kérdésre a 25 lapon igy felelel: „En a természetbeni 
munka és a különféle nem pénzbeli adózások általáno-
sított megváltás melletti eltörlését nagyon kívánatosnak 
tartom s a congrua-szabályozással egyidejűleg keresztül 
viendőnek óhajtom, mert ekkép minden függő kérdés 
egyszerre megoldatnék." Bár nem tagadjuk, hogy a t. 
szerző véleménye mellett néhány tekintbe veendő okot 
felsorol, mégis azt tartjuk, hogy az esztergomi kápta-
lani helynök 1804. julius 16-ról kelt előterjesztésében 
foglalt és a t. szerző által is jelzett álláspont sokkal 
jobban megfelel ugy a lelkészek mint a hivek érdekeinek. 
Mert igaz ugyan, hogy sok kellemetlenséget okoz a praesta-
tióknak természetben való beszedése, de mégis előnyösebb-
nek véljük ugy a lelkészre, mint a népre nézve, ha ter-
mészetben kapja, illetve szolgáltatja, a mihez a lelkésznek 
joga van. Pénzt nem ad olyan szivesen a nép, mint ter-
ményeket és különösen a mostani világban, mikor az adó-
zás úgyis oly annyira nyomja a szegény népet sőt majdnem 
elnyomja, egy ujabb adót behozni a pap számára nem-
csak több kellemetlenséget okozna, hanem bizonyosan a 
lelkészek jövedelmének megrövidítésével is járna. Ilynemű 
megváltásoknál egyet el lehet érni, azt, hogy egyhelyről 
és kényelmesebben szedi be a lelkész jövedelmét, de 
vájjon bizto3abban-e és előnyösebben, az más kérdés. Mi 
legalább azt véljük, hogy nem, és azért részünkről a 
mellett volnánk, hogy a melv praestatio eddig termé-
szetben lőn beszolgáltatva, maradjon meg továbbra is 
ilyennek, ki nem zárva ez által egyes eseteket, melyek-
ben a megváltás iránt külön-külön szerződésre léphet a 
lelkész híveivel. Mind a két fél érdeke ezt javasolni 
látszik. (Folyt.) ? 

Kassa, október hóban. Oszi élmények. I. — A 
lapokban is megérintett krakói társas kirándulás élmé-
nyeit egy ,secunditia'-nak ünnepélye előzte meg Kassán, 
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„. . . . a kegyelmek aranyéve 
A leghőbb vágyak drága réve 
Oh i t t van, oh i t t van ; i t t van, i t t van ! 
Szemem-szivem, lelkemre villan 
Mint sz. Péter arczulatára 
Tábor hegyén a menny sugára." 

Az isteni Gondviselés különös kegyének kell tarta-
nunk, ha valaki egyáltalában ily örömnapot élhet el : 
mennyivel inkább tehát azon esetben, midőn az illető e 
napot testi-lelki ereje teljes épségének tudatában ül-
heti meg ! 

E nemű kegyben részesült ngos és ftdő Szabad 
Ferencz 1) nagyprépost, káptalani helynök és városi plé-
bános ur, ki mult hó 18-án ülé áldozárságának 50 éves 
jubileumát. 

A jelenlévők előtt mindenesetre feltűnhetett a vi-
rágfüzér a kereszten, pásztorboton ; kevesen, talán 
csak a beavatuttak ismerték ezen körülmény okát. A 
teljes segédlettel tar tot t abbatialis nagy mise után, ő 
nga szent beszédet tar tot t . 2 ) Oszi búcsúja levén a kál-
várián : a szokásos vendégasztalnál hitték magokat a 
meghívottak, s csak a háziúr felköszöntője s benne ezen 
passus: hogy jubileuma összeesik ő szentsége jubileumá-
val, — nem ugyan a napot de az évet illetőleg — árulta 
el a ritka ünnepélynek s a vele kapcsolatos diszebédnek 
valódi czélját. Meglepett e minden tüntetést gondosan 
mellőző szerénység ! Az ő szentsége XIII. Leo pápára, 
Kassa uj püspökére, valamint a káptalanra mondott pohár-
köszöntést a jelenlévők, tiszteletök jeléül, állva hallgatták. 

Az első felszólamlást zajos tetszés és igen sok, a 
nap jelentőségét átérező meleg viszonzás követte. Ré-
pászky őrkanonok 3) — mint egykori tanítványa — a 

') 1815-ben született Kassán s tekintélyes kassai polgár gyer-
meke. A papi pályához ellenállhatlan vonzalommal viseltetvén, 
középiskolai tanulmányai után a pesti egyetemre ment, hol a 
theologiát hallgatta és sikerrel végezte. 1836-ban mint subdiakon 
a kassai püspöki udvarnál (Palugyai Imre püspöksége alatt) ak-
tuariusként működött. 1837. évi szeptember 18-án felszenteltetett 
Kassán s ugyanitt a seminariumban tanulmányi felügyelővé ne-
veztetett ki. 1839. a püspöki lyceumban helyettes, 1841. nyilvános 
rendes tanár lön s mint ilyen tanítványainak egész odaadását 
vivta ki. Az egyházmegye legtöbb plébánosa sőt kanonokja is az 
ő tanítványának nevezi magát. 1848. szent széki ülnök és fiscus 
cons. A defensor vine. matr. 1849. papnöveldei vicerector lőn. 
1857. tehát husz évi pályafutás után a kanonoki méltóságot nyerte 
el. 1861 soóvári czimzetes apáttá s 1863. kassai plébánossá nevez-
tetett ki. 1878. mint káptalani nagypréposttal találkozunk Szabad 
Ferenczczel. 1884. lelkiekben püspöki helyettesnek neveztetik ki 
s a kassai püspöki szék megüresedése után 1887. évi márczius 17. 
egyhangúlag káptalani helynöknek választatik meg s mint ilyen a 
kinevezett püspök megérkeztéig az egyház feje s viseli annak 
ügyeit oly tapintatosan, mint ki legjobban ismeri azokat 

2) Lapjában közölt szövegéhez a „Magyar-Állam" eme szép 
beismerő sorokat csatolta : ,Az egyházmegye, a hatóságok s a hivek 
üdvkivánatához csatlakozni e lapnak annyival inkább kötelessége : 
mert ő nga a kath. sajtónak egyik legkiválóbb munkása is, a 
kinek czikkei magasröptű gondolkozással szokták kisérni az ese-
ményeket.' 

3) A ngos káptalan, Dessewffy Sándor vezetése alatt, előze-
tesen tisztelgett a jubilánsnál, — lyceumunk, az aulicusok, a ké-
pezde elöljárósága testületileg és egyenkint siettek tisztelegni, 
mely alkalommal Katinszlcy Géza ujabb kiadású tankönyvét mu-
ta t ta be, — Uhrinooits Sándor, a megye legidősb káplánja, kar-
társai érzelmeit az egyház nyelvén classice tolmácsolta. 

káptalan, a polgármester a város részéről, dr Klekner 
Alajos a hivek és Schmidt Kálmán a prémontrei társas 
ház nevében stb. emeltek szót. A sok közül, Toplánszky 
(irói nevén Habits) Béla hitelemző asztali beszédjét vesz-
szük át , ki a nagy urat, aranymiséje alkalmából mint 
főnökét és rokonát hévvel üdvözlé : 

„Mindenekelőtt bocsánatot kell kérnem, hogy a tu-
domány, a koszorúzott érdem, a méltóság ily fényes 
arisztokrácziájának körében poharat emelek. Nem ten-
ném, ha nem tartoznám vele önmagamnak azon kettős 
köteléknél fogva, mely engem a mélyen tisztelt és sze-
retett ünnepelthez csatol. 

Ötven év egy ember életében nagy idő: de ötven 
év folytonos munkásságban, az gyorsan eltűnik, oly mó-
don, miként ezt Hugó Viktor elsurranni látta : 

,Tout passe tout fuit, 
L'espace afíáce le bruit. ' 

Azért nem szólok az öregségről, a jelen esetben, 
Cicero „De senectute" czimü egész beszédének sem 
vehettem hasznát, a ki különben fifikus módon maga 
egy szót sem beszél róla, hanem előrántja Cato Majorját 
s ő vele mondatja el, Laetius és Scipio nagy ámulatára, 
hogy „Cum complector animo, quatuor reperio causas, 
cur senectus misera videatur : 

unam, quod avocet a rebus gerendis ; 
alteram, quod corpus faciat infirmius ; 
tertiam, quod privat fere omnibus voluptatibus ; 
quartam, quod haud procul absit a morte!" 
A mint lát juk, itt az esetben egyik sem alkalmaz-

ható, vagy alkalmazva mind, cicerószedésü hazugság volna. 
Már azok, kik az örök élet kulcsát a pyramisok 

tövében keresték, kik Heliopolisban az ünnepélyek alkal-
mával az obeliszkeket koszorúzták, tapasztalták, hogy 
minél magasabb az obeliszk, annál nehezebb azt meg-
koszorúzni ; s azért a legmagasabbnak megkoszorúzását 
magára Izisre bizták, ki azután rezgő sugarakból font 
dicskoszoruval körité az obeliszk homlokát. A midőn 
tehát egy ötven évi, az egyház, s egy a haza érdekében 
folytonos munkásságnak emelt, magasan felnyúló obe-
liszknek méltó megkoszorúzásáról van szó, én sokszoro-
san érezném e nehézséget, mert e végből el kellene men-
nem Apollo berkeibe a tudományt megillető borostyánért, 
a felebaráti szeretet kert jébe a ker. erények virágáért, a 
jótékonyság illatát észrevétlenül terjesztő ibolyáért stb. 
stb. De ezt avatott kezekre bizom. Hadd koszorúzza 
mindezt maga Isis, — a Remunerator Omnium. En csak 
a mély tisztelet, az elismerés hervadatlan örökzöldjét 
teszem le emlékkoszoru alakjában az ötven év alatt Isten 
szent kegyelme mellett önmagának emelt monumentum 
talapzatához, ugy magam mint társaim nevében, kíván-
ván : hogy az isteni Gondviselés szeretett mélyen tisztelt 
főnökünket, szeretett nagybátyámat, az egyház és a haza 
javára, mindnyájunk örömére sokáig éltesse! Él jen!" 

Az egész terem visszhangozta a szívből fakadó 
utolsó felkiáltást. Hisz ötven év tanúskodik a mellett, 
hogy Szabad Ferencz nemcsak jó pap — de jó hazafi is.. 
A tudomány és irodalom múzsái virasztottak szerény asz-
tala körül, hol egymás után szülemlett a sok kenetteljes 
szent-beszéd s éles belátásra valló irány- és vezérczikk. 
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Záradékul a jubiláns emelt még poharat kollegáiért, 
kik ezelőtt 50 évvel coalumnusai voltak s ma hasonló lag 
a secunditia küszöbén állanak. 

Miután a jubileum későn jött tudomásunkra, az üd-
vözlő iratok és sürgönyök is post festa érkeztek. A nap 
folyamán még számos tisztelője és barátja személyes 
üdvözletét is vette. A helyi és vidéki lapok, jelesen 
Hedry Bódog lapja — a ,Sárosi Közlöny' — melynek 
egyes adatai és tételeire mi is reflektálunk, szépen emlé-
keztek megyénk ez időszerinti vezetője s kormányzójá-
nak örömnapjáról és közbecsülésben álló személyéről, a 
helyi dalárda pedig serenáddal tisztelte meg. A kiknek 
ő nagysága mint szónok- és publicistának összes müv eit 
van szerencséjök sajtó alá rendezni, leginkább fájlalják : 
hogy, mély hallgatagság a miatt, a munkás napok és 
hosszú évsorok tevékenységének egy részét — az I. kö-
tetet, ez alkalomra nem állithatták ki. A költők sem 
lantolhattak. Tollrajz. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
4 - A Szent-István-Társulat küldöttsége mely ő 

szentségének áldozári jubileuma alkalmából a társulat 
fiúi hódolatát s üdvkivánatait tolmácsolja s szeretetado-
mányait nyújtja át, a f. hó 13-án tartott választmányi 
gyűlés határozata szerint csatlakozik a nov. 21-én Ró-
mába induló országos zarándoklathoz, mely ő eminentiája 
Magyarország bibornok-herczegprimása vezetése alatt 
tiszteleg ő szentségénél. 

A pápai jubileum központi végrehajtó-bizottságának 
szives intézkedéséből társulatunk küldöttsége is részesül 
az utazás azon kedvezményeiben, melyeket e bizottság-
nak f. é. szept. 3-án közzétett programmja felsorol. 

Tisztelettel felhivjuk tehát társulatunk tagjait, ve-
gyenek minél számosabban részt társulati küldöttségünk-
ben s szíveskedjenek e czélból a társulati titkári hivatal-
ban (lövész utcza 13. sz.) jelentkezni. 

Az országos zarándoklat fényének emelésére szol-
gálna, ha küldöttségünk t. cz. tagjai f. é. nov. 20-kán 
a Budapest uj városházának disztermében d. e. 11 órakor 
tartandó jubileumi nagygyűlésén is résztvennének. 

A Szt.-I.-Társulat elnöksége. 
= A Szent-István-Társulat „tud. és irodalmi osz-

tálya" ügyrendjének elintézése czéljából f. hó 27-én dél-
után 3 órakor a Szt.-István-Társulat termében gyűlést tar t . 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Felhívás 

az országos római zarándoklat ügyében. 
A pápai jubileum központi végrehajtó bizottságának 

az országos római zarándoklat érdemében, folyó évi októ-
ber 20-kán tartott értekezletéről a következő jegyzőkönyv 
vétetett fel. 

Jelen voltak : gróf Zichy Nándor és Markus Gyula 
pápai prelátus ő méltóságaik, mint bizottsági másodel-
nökök, dr Barta Béla, kir. Ítélőtáblai tanácselnök ; gróf 
Eszterházy Miklós Móricz ; Jálics Kálmán, Lonkay Antal, 
Morlin Imre, Rudnyánszky Ferencz, báró Stockinger 
János; továbbá a Szent-István-Társulat képviseletére az 
elnökség által megkéretve: dr Steiner Fülöp, pápai pre-
látus és dr Való Simon. 

I. Zichy Nándor gróf ő méltósága elfoglalván az 
elnöki széket, szívélyes szavakban üdvözli a végrehajtó-

bizottság megjelent tagjait. Majd áttérvén a mai érte-
kezlet tulajdonképeni tárgyára, t. i. a folyó évi november 
hó 21-ikére tervezett országos római zarándoklat egyes 
részletei és körülményeinek megbeszélésére, mindenek 
előtt ő eminencziájánál, az ország biboros herczegprimá-
sánál, e napokban tett tisztelgése eredményeül, ennek 
amaz örvendetes, az országos római zarándoklat fényé-
nek és tekintélyének emelésére fölöttébb óhajtott nyilatko-
zatát hozza a végrehajtó-bizottság tudomására, miszerint 
ő eminencziája országunk biboros főpásztora, saját magas 
személyében fogja szentséges atyánknak a magyar katho-
likusok zarándoklatát bemutatni és számára az audiencziát 
legkegyesebben kieszközölni. A bibornok herezegprimás 
ő főmagassága, az elnöklő gróf ur ő méltóságának ke-
gyesen megígérte azt is, hogy a kieszközlendő audienczia 
napjáról a végrehajtó-bizottságot annak idején értesíteni 
fogja, megkeresvén ugyancsak e központi végrehajtó-
bizottságot egyúttal az iránt is, hogy a szentséges atya 
50 éves áldozári örvendetes jubileumának alkalmára, a 
folyó év május 14-iki országos jubileumi nagygyűlésből 
kifolyólag, általa megszerkesztett hódolati felirat felolva-
sása czéljából, Budapestre nagyobb közgyűlést hijjon 
össze. Ennek kapcsán az elnöklő gróf ur felkéri a vég-
rehajtó-bizottság tagjait, hogy nyilatkozzanak, melyik nap 
volna a legalkalmasabb e nagygyűlés megtartására ? 

A végrehajtó-bizottság tagjai az ország főmagasságu 
bibornok "herczegprimásának az elnöklő gróf ur előtt 
tett eme legkegyesebb, az országos római zarándoklat 
sikere s fényére oly nagybecsű magas elhatározását és 
igéretét lelkesülten megéljenezte s örvendetes tudomásul 
vette. — Az ő eminencziája által szerkesztett hódolati 
felirat felolvasása czéljából egybehivandó nagygyűlés 
napjáűl, az országos római zarádoklatnak Rómába való 
elindulása előtti napot, t. i. november 20-kát, a délelőtti 
11-ik órát, helyiségeül pedig a Budapest-fővárosi lipót-. 
utczai újvárosház dísztermét jelöli ki, — felkérvén Morlin 
Imre és dr Való Simon végrehajtó-bizottsági tagokat 
arra, hogy a főváros lipót-utezai uj városháza díszter-
mének, a mondott czélra való kegyes átengedése érde-
mében Ráth Károly fővárosi főpolgármester ur ő méltósá-
gát, a végrehajtó-bizottság nevében és megbízásából, 
megkeressék és megkérjék. 

II. Tekintettel az előbbiekben méltatott azon örven-
detes körülményre, hogy az országos római zarándokla-
tot maga az ország főmagasságu biboros herczegprimása 
fogja személyesen a szentatyának bemutatni ; — tekin-
tettel továbbá arra, hogy alapos a remény, miszerint 
nem csak a magyar alsóbb és felsőbb klérus, a szent 
ügyhöz méltó buzgósággal és számban, hanem a magas 
magyar püspöki kar nagyméltóságú tagjai közöl is többen 
veendnek részt a római zarándoklatban; — tekintettel 
végre a más kath. nemzetek és országokból, a pápai 
jubileum örvendetes alkalmából, az örök városba, a 
„Lumen de Coelo" dicső pápájának szine elé menesztendő 
fényes zarándoklatokra: az elnöklő gróf ur ő méltósága 
emelkedett szavakban abbeli meggyőződését tolmácsolja 
a végrehajtó-bizottság tagjai előtt, miszerint ugy ők 
maguk, mint a tágabb, országos végrehajtó-bizottsági 
tagok is, mindenha legkedvesebb kötelmöknek fogják 
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ismerni nem csak a magok és övéik részéről az országos 
római zarándoklathoz csatlakozni, hanem széles körű 
ismerőik közöl is minél többet a zarándoklatban való 
részvételre birni. Fölszólitja ennek folytán a jelenlevő 
bizottsági tagokat, hogy nyilvánítsák becses nézeteiket 
arra nézve: miként lehetne a november 21-ikén elindu-
landó országos romai zarándoklatot, a magyar katholi-
kusoknak minél méltóbb képviselése czéljából, lehetőleg 
nagy mérvűvé és fényessé tenni ? 

Az elnök ur ő méltósága által imént elmondottak 
a végrehajtó-bizottság tagjaiban élénk tetszésre és vissz-
hangra találtak és miután a felvetett kérdés érdeméhez, a 
november 21-ikén elindulandó országos római zarándoklat 
fényes sikerének előmozdítását és biztosítását illetőleg, 
lelkes eszmecsere fejlődött ki, melyben valamennyi je-
lenlevő bizottsági tag részt vett, — határozattá lett, hogy 
az értekezlet jelen jegyzőkönyve minél szélesebb körben 
való elterjedése végett, nem csak a lapok utján hozassék 
nyilvánosságra, de ezen felül, ez értekezletből a tágabb, 
országos jubileumi végrehajtó-bizottság t. c. tagjainak is 
oly megkereséssel küldessék el, hogy az országos zarán-
doklat sikerének emelése érdekében a lehetőt megtenni, 
buzgólkodni szíveskedjenek. — Kifejezést nyert különösen 
is azon óhaj, vajha a magas kath. magyar arisztokraczia, 
dicső hagyományainak és a jelenben is elfoglalt befo-
lyásos társadalmi állásának megfelelőleg, csatlakozzék a 
magyar országos római zarándolatnak a szentséges atyá-
nál teendő hódolati tisztelgéséhez és tömeges megjele-
nésével annak fényét emelje. — Ugyanily czélból fölké-
rettek és külön levél által is megkeresendőknek határoz-
tattak a Szent-István- és Sz.-László-Társulatok érdemes 
elnökségei is, hogy Rómába menesztendő küldöttségeiket 
és egyéb tagjaikat ugy az orsz. római zarándoklathoz 
való csatlakozás, mint az országos zarándoklatnak elin-
dulását megelőző napon, november hó 20-án d. e. 11 
órakor, a budapest-fővárosi, lipót-utczai uj városház dísz-
termében megtartandó kath. uagygyülésen való minél 
tömegeseab megjelenésre felhívni, illetve figyelmeztetni 
szíveskedjenek. — Egy szóval a pápai jubileum központi 
végrehajtó-bizottsága, e jegyzőkönyve által, minden kath. 
magyart egész tisztelettel felhív arra, hogy ugy a f. évi 
november 20-iki kath. nagygyűlés, mint a november 
21-kén Rómába indulandó országos zarándoklat fényes 
sikerének előmozdítása és emelése érdekében, katholikus 
öntudattal és buzgalommal közreműködni szíveskedjék. 
— A végrehajtó-bizottság végül még azon óhaját is kí-
vánta e helyütt kifejezésre hozni, hogy a szentséges 
atyánál teendő hódolati tisztelgés külső fényének eme-
lése czéljából, akik a zarándokok közöl csak tehetni 
fogják, kegyeskedjenek disz magyar ruhát is vinni 
magukkal Rómába. — Jelentkezések az országos római 
zarándoklatban való részvételre intézendők : dr Yaló 
Simon, pápai kamaráshoz, a pápai jubileum központi 
végrehajtó-bizottságának előadója s jegyzőjéhez (Budapest, 
IV. központi papnevelde), vagy a „Magyar királyi állam-
vasutak városi menetjegy-irodájába." Budapest, IV. Mária-
Valeria-utcza, Hungária szálló.) 

III. Felolvastatott a központi női bizottság elnöké-
nek, gróf Szapáry Gézáné ő excellencziájának a központi 

végrehajtó-bizottság elnökségéhez intézett levele, mely-
ben az érdemtejes női bizottság köszönetét fejezi ki azon 
meghívásért, melyet nagyméltóságú elnökségéhez, a római 
zarándoklatban való részvétel ügyében, a központi vég-
rehajtó-bizottság intézett volt és amelyben válaszolólag 
a központi női bizottság azon határozati megállapodását 
közli, miszerint amennyiben a saját körében eszközlendő 
felhívásnak eredménye leend, a viszonyokhoz képest öröm-
mel fog csatlakozni az országos római zarándoklathoz. 

A központi női bizottság e válaszát az értekezlet 
örömmel tudomásul vette és azon kedves meggyőződésé-
nek adott kifejezést, hogy miként egyáltalán minden 
szép és magasztos ügyben, ugy jelenleg a szentséges 
atya jubileuma körül is oly önfeláldozással buzgólkodó 
központi női bizottság hathatós felszólításának bizonynyal 
leend oly eredménye, hogy a magyar hölgyek közöl is 

sokan az országos zarándoklatban résztvenni és annak 
fényét és kedvességét emelni fogják. 

Az elnöklő gróf ur ő méltósága erre felkérvén a 
jegyzőkönyv hitelesítésére: dr Barta Béla, budapesti kir. 
ítélőtáblai tanácselnököt és Rudnyánszky Ferencz buda-
pesti ügyvéd és nagybirtokos bizottsági tag urakat, — 
az értekezletet befejezte. 

Kelt Budapesten, 1880. október hó 21-én. 
A jegyzőkönyv hiteléül: 

Dr Barta Béla. 
Rudnyánszky Ferencz. Jegyezte: 

Dr Való Simon, 
a pápai jubileum központi végrehajtó-

bizottságának előadója és jegyzője. 

IRODALOM, 
-b Die vatikanische Ausstellung in Wort und 

Bild. Von der Ausstellungs-Commission autorisirte deutsche 
Ausgabe. Complet in 40 Lieferungen. Abonnementspreis 
für complet: 8 fi. ö. W. — Wien. Verlag der „St. Nor-
bertus" Buch- und Kunstdruckerei. Heft 1—3. Egyes 
füzet : 30 kr. 

XIII. Leo szentséges atyánk félszázados áldozári 
jubileuma megünneplésének egyik legkiválóbb mozzanata 
kétségkivül a vatikáni kiállítás leend, melyre az egész 
kath. világ nemes versenyben oly buzgóan készül, hogy 
az e czélra szánt terület — pedig összesen 7800 Q mé-
tert foglal el ezen terület — már több mint egy hónapja 
kicsinynek bizonyult be és szükséges volt több mellék-
helyiséget még hozzácsatolni. Ezen örventetes körülmény, 
melyre nemes büszkeséggel tekinthet a kath. világ, nem 
kis boszuságot szerzett azoknak, kik a katholicismust rég 
túlhaladott álláspontnak szeretik tekinteni. Az egyház 
kifogyhatatlan életerejének, a katholikus egységnek, a 
szentszék iránti osztatlan egyetemes ragaszkodásnak — 
ab ortu solis usque ad occasum — nem lehet fényesebb 
és praegnansabb kifejezése, mint a küszöbön levő pápai 
jubileum alkalmából várandó kath. manifestatiók sorozata 
és különösen a vatikáni kiállítás. 

-Azér t valóban elismerés illeti ama vállalkozókat, 
kik a „Commissione pomotrice" beleegyezésével és he-
lyeslésével a vatikáni kiállítást írásban és képekben ha-
tározták megörökíteni. A nagy imperial-folio alakú füzetes 
vállalat eddig egyszerre négy nyelven jelenik meg : olasz, 
franczia, spanyol és német nyelven ; az illusztrácziók, 
melyeket Rómában a legjelesebb művészek készítenek, 
közösek, valamint a szöveg főbb részei ; csak a részletes 
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hírekre nézve mindenütt különös súlyt fektetnek az illető 
nemzet kebelében előforduló mozzanatokra. 

Előttem fekszik a német kiadás, melyet Bécsben a 
szt. Norbert-féle könyvnyomda- és müintézet eszközöl. 
Az eddig megjelent három füzet külső kiállítása oly 
fényes, hogy valóban elsőrangú diszmüre számíthatunk, 
meiy olcsóságánál fogva nemcsak a gazdagok salonjait, 
de a kevésbé vagyonos kath. körök könyvasztalát is hi-
vatva van ékesíteni. Ugy az illusztrácziók, valamint a 
nyomás oly tiszta és diszes, hogy bátran versenyezhet 
bármely hasontermészetü akár bel- vagy külföldi válla-
lattal. S ha hozzáteszem, hogy az előfizetési ár mind a 
4-0 füzetre csak nyolcz forint, ugy hogy eszerint az egyes 
füzet csak husz krajczárba kerül, valóban párját ritkító 
pompás diszmünek kell nevezni ezen vállalatot, mely 
nemcsak katholikus-kegyeleti, de mütörténeti és művészi 
szempontból is felettébb érdekes. 

Legyen szabad röviden jelezni az eddig megjelent 
három füzet tartalmát. Méltóbban nem kezdhették meg 
az első füzetet, mint szentséges atyánk diszes arczképé-
vel. A programm után következik a felséges jubiláris 
pápának rövid életrajza. Egy másik czikk a sz. Péter 
templomról szól, melyet ^gy nagy — teljes íven levő — 
kép elénk varázsol. A vatikáni kiállításra vonatkozó sza-
bályrendelet közlése után a Leo nevezetű pápáknak van 
szentelve egy magvas czikk. Záradékul a főbizottság, va-
lamint a bécsi bizottság tagjainak nevei, nemkülönben az 
Ausztria több egyházmegyéje által felajánlott ajándéktár-
gyakjegyzéke van közölve. Még egy képről kell említést ten-
nem és ez a szeretetadományok átadására kiadott pápai 
bon-ok másolata mindkét részről, milyenek 1000, 500, 
100, 50, 25, 20 és 10 lírára lettek kiadva. — A második 
füzet közli a főbizottság tiszt, elnökének, Schiaffino Pl. 
M. bibornok ő emjának arczképét és rövid életrajzát; a 
főbizottság által felajánlott és Moretti Cajetán műépítész 
által készített olasz góth izlésü gyönyörű szép oltár képét 
és leírását, valamint a pápai bon-ok magyarázatát. A 
vatikáni paloták hosszabb ecsetelésének szánt czikksoro-
zat első közleménye után sikerült rajzzal érdekes czikk 
következik, melyben ki van számítva, hogy az 1888-iki 
január 1-én reggeli órakor kezdődő jubiláris misének 
ideje a föld különböző pontjain mely időre esik, mely 
czikkhez egy tábla is van csatolva betűrendes sorban. 
Budapesten pl. 7 óra 57 perez lesz, mikor a jubiláris 
mise kezdődik. Két kisebb közlemény a Péter-templom 
kupolájáról és a jubiláris misére felajánlott stipendium-
ról szól. Két jegyzék folytatása és néhány apróbb közle-
mény befejezi a második füzetet. — A harmadik füzet 
msgr Macchi, a majordomus sikerült arczképét és élet-
rajzát hozza első helyen, továbbá a franczia köztársaság 
elnöke által ő szentségének felajánlott Sevres-pocrzellán 
nagy vázának ábráját és leírását. Érdekes a kiállítás he-
lyiségeinek alaprajza, átmetszete és az első munkálatok 
ábrázolása magyarázó szöveggel. Egy csoportban látjuk 
a kiállítás főbb intézőinek arczképeit Acquaderni János 
commendatoret, Tolli Fülöp commendatoret stb. A zarán-
dokok számára készült emlékérem ábrája és magyarázata, 
valamint több apróbb közlemény képezi az emiitetteken 
kivül a III. füzet tartalmát. 

Ezen rövid bemutatás szolgáljon némi tájékozásul 
a jelzett diszmü jelessége tekintetében. A legjobb ke-
zekben levő vállalat iránt teljes bizalommal lehetünk és 
mi nem kételkedünk abban, hogy a ki csak teheti ön-
magának örök emlékül megszerzi ezt a diszmüvet, mely 
valóban minden .katholikus ember könyvasztalának kiváló 
ékességül fog szolgálni. Azoknak, kik szerencsések lesz-
nek mindezeket személyesen láthatni, emlékeinek fixi-

rozására és felelevenítésére kitűnő szolgálatot fog tenni 
ezen diszmü, azoknak pedig, kiknek nem lesz megadva 
de facie ad faciem mindezeket látni, bőséges kárpótlást 
fog nyújtani legalább hü képekben és kimerítő leírások-
ban láthatni és olvashatni a kath. világ ezen nagyszerű 
manifestatiójának dicsőségeit. 

Megjegyezzük, hogy a kiadó müintézet hazánk-
ban levő fióküzletének (szt.-István-müintézet, Budapest, 
Újvilág utcza 9. sz.) is lehet elfőfizetni a teljes műre, 
mely 40 füzetből fog állani, nyolcz forinttal, mely ösz-
szegbe a porto nincs beszámítva. 

A t. szerkesztőség szíves engedélyével időnkint a 
többi füzetekről is szándékozom referálni. 

Dr. Wolafka Nándor. 

VEGYESEK. 
A vatikáni kiállítás magyarországi tárgyainak 

mondhatni legóriásibb nagy része f. hó 28. 29-én és 
30-án Budapesten lesz kiállítva a piaristák nagy termé-
ben. Kiállítja az országos jubileumi női bizottság, mely 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

— „L. évfolyamEz van írva a budapesti közp. 
papnev. intézetben virágzó magyar egyházirodalmi is-
kola legújabb kiadványának homlokára. Tehát félszázados 
munkásság áll a nemes iskola mögött, félszázados ju-
bileum előtte, mely után kívánjuk, hogy a lefolyt fél-
századéhez hasonló, sőt azt meghaladó virágzás követ-
kezzék munkálkodásban és sikerben egyaránt. A nagyér-
demű iskola jubiláris „Irodalmi Jelentés"-ét jövő számunk-
ban közöljük. 

— A keresztény erkölcstudománynak aquinói sz. 
Tamás után legfényesebben ragyogó vezércsillaga, lig. 
szent Alfonz halálának százados évfordulója alkalmából 
Rómában, az egyház Doctora által alapított szerzetesrend 
templomában, f. hó 21, 22, 23-án nagy ünnepély tarta-
tott. Bibornokok miséztek és mondottak alkalmi szentbe-
szédeket. A templom homlokzatára Angelini J. t. atya 
következő ünnepi feliratot készitett: 

ALPHONSO MARIAE DE LIGORIO 
CLARISSIMO REI CHRISTIANAE LYMINI 

QVI 
DOCTRINAM PVRIS E FONTIBVS HAVSTAM 

IN COMMVNEM AETATVM OMNIVM 
VTILITATEM CONTVLIT 

ET INSTRVCTVM CONTRA ERRORES ET VITIA 
ARMAMENTARIVM 

VOLVMINVM VARIÉT ATE ET SAPIENTIA 
COMPARAVIT 

SOLEMNES SVPPLICATIONES IN TRIDVVM 
ANNO CENTESIMO 

EX QVO PARTVM LABORIBVS PRAEMIVM 
EST ASSECVTVS. 

Kegyeletes adakozás. 
A kalocsai főegyházmegyei hivatalból mint az ó-kanizsai 

hivek adománya beküldetett az eperjesi, nagykárolyi és toroczkói 
leégettek segélyezésére 2 frt , melyet a szerkesztőseg 3 fr tra kiegé-
szítve a nevezett 3 hely róm. kath. lelkészi hivatalához átküldött. 

!) Kérjük. A szerk. 

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

Budapest,, 1887. Ruduyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 29, 35. II. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok ; Bárányi Pál pesti plébános élete. — Szenteknek egyessége. — Egyházi Tudósítások 
B é c s : A pápai nuntius levele. — D u b l i n : Az Írországi helyzet vallás-erkölcsi tekintetben. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-István-

Társulat. — Vegyesek. — Figyelmeztetés. 

Bárányi Pál pesti plébános élete. 
Bárányi Jászberényben 1657. jan. 25 én 

látta először a nap világát. A Jézus társaságába 
őszinte lélekkel kivánt belépni s azért abba 
1674. okt. 27-én Trencsénben felvétetett. Elvé-
gezvén a legsikeresebb eredménynyel a bölcsé-
szeti tudományokat, azonnal Erdélybe küldetett, 
hogy ott maga is négy éven át tanitson. Csupa 
veszély közt éltek akkor ott a társaság tagjai. 
Azért meghagyatott az ifjú tanárnak, hogy világi 
öltözetet öltsön. Habár külsőleg világinak lát-
szott, szivében mégis buzgó tagja volt rendének ; 
ezt gyakorolta az által is, hogy tanitványait 
először is az Ur félelmére, minden bölcseség 
kezdetére tanitotta, megszilárdítván őket a hit-
ben, nehogy a tévtanok majdan szent hitünktől 
eltántoritsák. A theologia négy évfolyama befe-
jezése után, 1692-ben Kolozsvárott letette a 
rendnek négy fogadalmát. A harmadik próbaév 
letelte után ismét Erdély tüze tet t ki számára 
munkatérül, hogy ott mint hitküldér működjék. 
Most már mint felszentelt pap óvatosságból 
nem a rend, hanem a világi papság öltözetét 
viselte. Gyulafehérváron Bárány László néven ') 
13 éven át, mint segédpap, házfőnök és plébá-
nos, szónok, iskolaelőljáró és a szomszéd kör-
nyék missionariusaként működött, mindenütt sze-
rettetve és tiszteletben. Mint szónok igen nagyra 
becsültetett. Kivált gyászbeszédeit, melyeket az 
ottani szokáshoz alkalmazkodva, Erdély katho-
likusai legjelesbjeinek temetkezéseinél mondott, 
még a más vallásúak is kiváló figyelemmel 

I g y h i v t á k ő t m é g P e s t e n is, k ö r ü l b e l ő l 3 h ó -
n a p o n á t , a m i rő l az a n y a k ö n y v e k k e z e s k e d n e k . 

hallgatták. Ünnep- és vasárnap gyakorta két, 
három szent beszédet is tartott . Tevékenysége sze-
mét szúrta a más vallásuaknak, kik, kivált midőn 
Bécs a törökök által ostromoltaték, bátrabban, 
mint eddig, léptek fel a római katholikusok 
ellen. Heisler tábornok elfogatása után, éjjel-
nappal életveszély félelmei közt Baranyinak 
rejtőzködnie kellett. Nagyobbrésze hiveinek me-
nekült, a visszamaradt néhányat pedig titokban 
látogatta és vigasztalta, nehogy a temérdek 
veszély között hitöktől eltántorodjanak. A zavar-
gások lecsilapodása után sem volt Pál életve-
szélyen kivül. Megtörtént vele, midőn egy alka-
lommal csak egy szolga kiséretében estefelé 
visszalovagolt a szomszéd községből, a hol vala-
mely haldoklót az uti eledellel ellátott volt, 
hogy egyike az ellenséges indulatú eretnek ne-
meseknek cselédjeivel őt az útjába eső erdőben 
megleste és kivont karddal megtámadta. Ekkor 
Pál lelki jelenlétét nem veszitve, szintén kardot 
rántot t és bátran támadóira tör t ; ezt azok 
nem remélve, futásnak eredtek. Kiváló lelki 
jelenlétével magát gyakran, sőt egy alkalommal 
a betörő tatároktól egy egész vidék népét a 
veszélytől megmentette. Mindannak daczára, hogy 
úgyszólván az éjjelt is nappallá kellett tennie, 
hogy a lelkipásztorkodás, a prédikálás és hit-
elemzés teendőinek eleget tegyen, mégis időt 
talált magának, hogy irodalmilag is működjék. 
TöFb, igen időszerű, hitágazatos és erkölcstan -
beli kath. munkát adott ki, a milyekben akkor 
Erdélyben nagy hiány volt. Másokat csak kéz-
iratban készített el. Latinul, de leginkább magya-
rul irt, sőt anyanyelvünkre más nyelven készült 
müveket is átfordított. Müveit alább külön fog-
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juk megfigyelésre méltatni. Ha Pál atya egye-
bet nem is tett volna, mint mit az irodalom 
terén tet t . már az által is halhatatlan emléket 
hagy maga után az embereknél és megér-
demli a mennyei koronát. Azonban hosszú sora 
van érdemeinek. Neki köszönhető, hogy az olá-
hok nagy része Erdélyben, sőt a határos Magyar-
országban a róm. kath. egyházzal egyesült, kebe-
lébe visszatért. 0 közeledett ezek püspökei és 
pópáihoz. fáradalmat és nehézséget, több éven 
át tekintetbe nem véve. Biztosította őket, hogy 
ha a róm. egyházzal egyesülnek, lelkészeik mind 
ama kiváltságokat megnyerendik, melyekkel a 
róm. kath. papság bir. Az oláhok papjai eddig 
semmiféle kiváltsággal sem birtak. Kollonics 
Lipót bibornok közvetítésére I. Lipót király 
diszes oklevélben a kívánt- szabadalmakat átlé-
pésük után mind megadta, melyet püspökük, ki 
azonnal Bécsbe sietett, tőle ott átvett . Glyula-
fehérvárott volt az unió nagy ünnepélye, melyen 
az oláh pópák száma meghaladta az ezret. Pál 
atya az oláh püspök mellé adatott, fejedelmi 
kívánatból, mint theologus. Vezetése mellett a 
bekeblezés nagy- müve mindkétfél örömére a 
legszebb eredménynyel folyt le. A római egy-
háznak eme bő aratása irigységet keltett az aka-
tholikusokban, a kik azon voltak, hog}' az oláhok 
vagy legyenek Kálvin követői, vagy maradjanak 
meg schismájukban. Ekkor ismét Pál atya lépett 
ki a résre és hangsúlyozta, hogy miután elha-
tározták. hogy schismáj ukban nem maradnak, 
más valláshoz nem csatlakozhatnak, mint a ka-
tholikushoz. mert ehhez állanak szűz Mária és a 
szentek tisztelete által is a legközelebb. 

Ily sükeres működés után főnökei őt tar tot ták 
legalkalmasabbnak az Ur szőlleje uj talajának 
munkálására, azért Pestre küldötték. a hol szintúgy 
mint Erdélyben minden nyelvű és vallású lako-
sokat talált. Pál atya társával Mayrhauserrel 
együtt foglalta el az 1702. év utolsó napján a 
pesti szőllőkertben a reábízott terhes munkát 
és 1705. ápril 3-áig mint magyar szónok és 
munkás működött, ettől fogva pedig mint szónok 
és főnök még inkább fáradott. A Jézustársasá-
giak pesti működéséről elmondottakban, ha több 
nem, legalább is fele rész neki jutott . A már 
félszázadot átélt hű rendtag Pestről 6 évi fárad-
ság után nyugodtabb munkatérre helyeztetett 
át. 1709. okt. 10-én távozott tisztelőinek bucsu 
könnyei között Nagyszombatba, a hol a háznak 
gondnoki (minister) tisztét kapta, a mellett 

azonban kedves foglalkozását, a szónoklást sem 
hagyhatta és mint székesegyházi magyar szónok 
a legszebb eredménynyel tovább működött. Rövid 
idő múlva a collegiumban a kormányzói hivatalt 
nyerte el, melyet körülbelül hét évig viselt, tisz-
teltetve és szerettetve mint a háznak atyja. Ekkor 
gyöngeségétől inditva hivatalát a szt. Adalbert-
ről nevezett papnevelde kormányzói tisztségével 
cserélte fel. Ez sokat köszönhet Pál atya ügyes-
sége és takarékosságának, mert csekély alaptő-
kéjét 50,000 frtra emelte. Mint ilyen ismét al-
kalma volt Pál atyának, egyetértve Kollonics 
bibornokkal, egy nagyértékü tényt létrehozni. 
Az ügy ebben állt. Jani Ferencz semendriai 
püspöknek hagyatéka már-már a fiscusnak esett 
kezébe, azonban ez Jani Nándor szintén semen-
driai püspök hagyatékával együtt szerencsésen 
megmentetett a görög katholikus papnevelde 
számára, mely igy 26 ezer f'rtot kapott. Ez 
ügynek elintézese egészen Pál atya vállain nyu-
godott, a ki Koháry István gróftól e czélra még. 
12,000 fr tot kapott. Illyés Endre, erdélyi püspök 
pedig Pálnak ugyanama czélra 8000 frtnál többet 
adott. Pál a házat ily segélyek mellett a czél-
hoz inkább megfelelőleg átépíttette és átalakít-
tatta. Lehet, hogy mindé siker áldásként jöt t Pál 
atyára amaz önfeláldozó készségeért, melylyel 
kevéssel előbb egész hónapon át a pestises bete-
gek iránt viseltetett. Két ilyennek lakásáról, ru-
házatáról és alkalmazásáról gondoskodott felgyó-
gyulásuk után. Elete végéig hévvel szerette Üd-
vözítőjét, s ennek legszentebb neve miatt a rendet 
is, mely e nevet viseli s melynek Pál atya 45 
éven át tagja volt. Már midőn alig bírt járni, 
megtörve a temérdek fáradság által, naponkint 
á t jár t a papnevelde kápolnájából a collegiumba. 
hogy ott celebrálja a szt. misét. Egyéb erényeit, 
dusérdemű cselekedeteit elmondani határt nem 
ismerő mii volna; azért ez egygyel zárjuk be 
élete történetét : Pál atya kiváló tisztelője volt 
gyermekkorától fogva egész életén át a bold, szűz 
Máriának s azért érdemesittetett arra, hogy az 
isten anyja szeplőtelen fogantatása ünnepén köl-
tözzék át jámbor lelke e siralom völgyéből. 
Szemei a szt. Szűz képe szemléletében, ajkai az 
isteni erények ébresztgetése alatt záródtak be 
édes mosoly között. Méltán sorolható ő a rend 
legnagyobb, apostoli férfiai közé.1) 

Nem mulaszthatom el, hogy Bárányi Pál 
L) Annuae Collegii Tyrnaviensis. Az 1719. évhez, a 

mely évben Pál atya meghalt. 
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irodalmi munkásságát fővonásokban be ne mu-
tassam, amit annál örömestebb teszek, mivel 
e jeles férfiúnak, tudtommal, müvei eddig sem 
ismertetve, de még összesen felsorolva sem 
voltak. ') 

1. Yiaticum Spirituálé | Peregrinantis ani-
mae ad coe | lestem pátriám. Summo veroque | 
rerum principibus et fini « et « | Deo | Yni et 
Trino j Augustissimae Coelorum Reginae | Poten-
tissimae Terrarum Dominae | Clementissimae Vn-
gariae Patronae | Virgini et Matri | MARIAE | 
Beatissimis Coelestis Jerusalem | Civibus | Dica-
tum Sacratumque. | Anno peregrinantis | in terris 
Dei (1694.) 12. r. 

A műnek két czimlapja van ; az első réz-
metszetes diszczimlap, melynek feliratát közöl-
tem, a másodikét közli Szabó Károly:") „Régi 
Magyar Könyvtár" II. 1795. sz. ) melyen a 
nyomtatás helye és ideje is ki van téve: Cla-
diopoli, 1695. E czimlapot követi gr. Gyulafi 
család rézmetszetü czimere, az ajánlás, „P. P. 
Albensis" aláirással, előszó, Calendárium a hús-
véti táblával és a napi szentekkel 42 lapon, 
522 lap, közbeszúrva 22 rézmetszet. Yégül index 
és menda 9 1. 

E becses műnek eddigi tudomás szerint csak 
egyetlen példánya létezik, a mely a Nemzeti 
Muzeum könyvtárának birtokában van. 

Mióta Saavedra Diego, kora és Spanyolország 
legnagyobb államférfiainak egyike, „fejedelmek 
tükre" czimü müvét kiadta (1640.). a melyben a 
keresztény fejedelem eszményét symbolikus képek 
által ecsetelte, azóta a symbolikus képek alkal-
mazása eszményi tökéletességek kifejezésére igen 
kedvelt lett. Bárányi Pál is 22 ily symbolikus 
képet alkalmazott müvében az Istennek kedves 
zarándok lélek eszményi képe ecsetelésére. Müvét 
e képek szerint osztja fejezetekre, melyek mind-
egyikében valamely erény fölött való üdvös elmél-
kedések mellé beosztja a legszebb imákat és éne-
keket. A viaticum spirituale-t az Officium Rako-
czianum, vagy a Ooeleste palmetum minta esz-
méjének tartom, melynek tartalomgazdagságát 
ezek egyike sem érte el. 

2. Lelki Paradicsom, Mely Sok-Féle Lelki 

*) Tudomásommal eddig irodalmi működését mél-
ta t ták: Horányi, „Memoria Hungarorum, I. 115. U g y a n ő : 
Nova Memoria Hungarorum, 286. — Katona, Hist. Crit. 
XXXVIII. 848. Stroeger Scriptores Prov. Austr. S. J . 
21. — Rosty, Könyvszemle, 1881. 231. s több más. 

a) Régi Magyar Könyvtár, II. 488. 
0 Szabó a szerző nevét „ Baranyai *-nak mondja. 

Kertekből, öszve szedetett tápláló gyümölcs-fák-
kal, gyönyörködtető virágokkal, elevenítő orvos-
ságokkal. Az-az: külömb külömb-féle ajtatossá-
gokkal, imádságokkal, litaniákkal, intésekkel és 
oktatásokkal béültettetett. És most legelőszször, 
a keresztyének lelki vigasztalásokra, gyönyörű-
ségekre, táplálásokra, és orvoslásokra, a Gyula-
fehérvári Páterek - által ki-nyittattatott . És a 
Méltóságos Groff Zabolai Mikes Mihály Urnák, Ő 
Nagyságának, Istenes költségével, a keresztyén 
Lelkeknek elejekbe té te t te te t t : 1700. esztendő-
ben, Boldogasszony havának 25. napján. Nyo-
mat ta tot t MDCC. Esztendőben. 4r. 1016 sztlan lap. 

Az akkor igen haszonvehető és nagyon is 
időszerű műnek közkedveltségéről tanúskodik az, 
hogy 1720-ban Nagyszombatban uj kiadást nyert, 
melynek czime az első kiadásétól annyiban kü-
lönbözik, hogy meg van ra j ta nevezve a szerző 
P. Bárányi Pálnak, valamint a kiadónak neve 
is: Kiss Keresztyenei Hunyadi László urnák ke-
gyelmes urunk ő Felsége Tanácsának, Tekintetes 
Magyar Cancellaria Referendáriussának költsé-
gén, a keresztyén lelkeknek elejekbe té te t te te t t 
M.D.C.C.X.X. Esztendőben. Nyomatott Nagy-Szom-
batban, Az Academiának bötüivel. Graál Friderik 
által 4r. 8B2. 1. A felajánlás a Jézustársaság 
nagyszombati Academiajának typografiája által 
történik. Húsvéti tábla 1720—1746. Naptár, In-
tés. Maga a mű hét részre van osztva, és pedig 
az Isten tiszteletéről, úgyszintén a szentekéről, 
a poenitentiáról, az istenes életről, az Ur vacso-
rájáról, az Üdvözitő életéről, a boldog kimúlás-
ról tárgyal párbeszéd alakjában Krisztus és az 
emberek között, és minden szakaszhoz a meg-
felelő imák és énekek bő választéka van csatolva. 
Mivel az imák és egyházi énekek benne azok, me-
lyek a XVII. században divtak, az egyházi magyar 
énekre nézve is becses forrásul szolgálhat. 

Midőn Bárányi e művel gazdagitotta irodal-
munkat, egy oly szerzőnek müvét ültette át 
anyanyelvünkre, a ki az ascetikai irodalomban 
Kempis Tamás mellett méltán foglal helyet. 
Merlo Jakab, ki születése helyéről, a hollandi 
Horstról, Horstiusnak neveztetik,1) mint kölni 
plébános bocsátotta közre „Paraclisum Animae 

x) Meghalt 1644. Paradisus Animae czimü müvéről 
egyik német itész azt mondja : „Igen kiváló hirnevet 
szerzett ő magának e müve által, mely gyönyörű, a lé-
lek minden állapotához alkalmazkodó, elragadó, lelkesítő, 
valódi imakönyv. Az manap ugy mint kétszáz év előtt 
egyaránt értékkel bir s használatban van." Kirchen-Lexicon, 
XII. 593. 
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Christianae" czimü müvét, mely számos kiadást 
ért eredeti nyelven ép ugy, mint fordításban. 
Baranyié az érdem, hogy azt anyanyelvünkön is 
birjuk. A magyar nyelven megjelent első kiadás-
ban a szerző és fordító nevei nincsenek kitéve, az 
1720. évbeli második kiadásban azonban Bárányi 
Pál neve emlittetik. Ez halála után történt olya-
nok által, kiknek tévesen ama véleményük volt, 
miszerint Bárányi a munka szerzője. 

3. A szentirás Summája: Mellyben a His-
tóriák, Törvények, Parantsolatok, Jövendölések, 
Intések, és Oktatások, más több a szt. íráshoz 
tartozó emlékezetes dolgokkal együtt rövideden 
foglaltatnak, és most a keresztyének lelki épü-
letire ki-botsáttattak. 

A Tekintetes és Nagyságos Ruszkai Kornis 
Kata Asszonynak ő Nagyságának istenes költsé-
gével. A Gyulafehérvári Páterek által. Kolosvá-
í'ott, Nyomt. 1695. Eszt. 12-r. 454 lap. Elől: 
czimlap, ajánlás, lajstrom, a k. olvasóhoz 24 
sztlan lap. 

Neve ugyan nincs kitéve, de mivel a gyula-
fehérvári Jézus-társaság collegiuma adja ki, ugy 
mint Bárányi eddig bemutatot t két müvét, és 
mivel életirói mindnyájan azt neki tulaj doni tják, 
biztossággal vettem fel müvei sorozatába. 

4. Catechismus Valachicus. Albae Juliae, 
1702. Oláh nyelven, Cyrill betűkkel. Az oláhok 
megtéritésének egyik hatásos eszköze. Mint az 
oláh püspök theologusa, czimének e kézikönyv 
közrebocsátása által méltóan megfelelt. 

5. „Raphael Archangelus peregrinantium de 
terris fi du s Achates et custos animae." Nagy-
szombat, 1708. 12r. Rosty szerint magyarul. Ma-
gam nem láttam, nem szólhatok hozzá. 

6. „ Imago Vitae et Mortis. Az életnek és 
halálnak képe. Avagy halotti predikácziók. Mely-
lyel az Élők az Istenes Életre s Boldog Halálra 
és Dicsőséges feltámadására tanit tatnak. A Hol-
tak a sírból, a férgeknek setét barlangj okból és 
a rothadásnak megsenyvett határiból az Életre 
vissza hozattatnak. Hogy az ő jóságos cseleke-
deteik az Élőknek emlékezetükben élvén ; A 
Halál árnyékában f'ekvén is éllyenek. Melly Írat-
tatott a Halottaknak vagy koporsóba tételük, 
vagy temetésük alkalmatosságival Gvula-Fehér-
várott. A Jésus Társaságából való P. Bárányi 
Pál által. Nemes Erdély Országának pedig nem 
Sokadalmi, hanem Halottas Pompái Gyülekeze-
tiben ki tétettetett és osztogattatott. És most 
a tisztelendő és tekintetes Mártonffi György-

nek, orocli Praepostnak, Nyitraí Esperestnek 
és a Nemes Esztergami Káptalonbéli Urnák, 
Istenes költségével, az egész Nemes Magyar 
Nemzet szemlélésére kitétetietett . N}^omtatt : 
Nagy-Szombatban, a Jézus Társasága Acadéimá-
jának betűivel Geich János által. M.D.C.C.XII. Esz-
tendőben. 4r. Czimlap, Ajánló levél a kegyes 
olvasóhoz, rövid somma. 28 sztlan lapon, 849, 
mutató tábla 22 lapon. 

A második kötet megjelent néhai Matusek 
András tininiai püspök, győri káptalan nagypré-
post ja , Székesfehérvári káptalan custosa stb. 
istenes költségén. Nagyszombatban, 1719-ben. 
Bárányi halála évében. Czim, kegyes olvasóhoz. 
Facultas, Rövid Sommája 24 sztlan lapon. 1000 
1. mutató tábla, 18 sztlan lapon. 

A mi a harmadik kötetet illeti, az, habár gya-
korta emlittetik és pedig magában Baranyinak elo-
giusában is, véleményem szerint napvilágot sajtó 
u t ján nem látott. Nyomoztam az egyetemi könyv-
tárban, a jezsuitáknak ott őrzött kéziratai kö-
zött, de nem találtam, pedig e kötet igen 
érdekes lehetne reánk nézve, mert mig a két 
első kötet 1689-től 1702. pünkösd haváig össze-
sen 58 halotti beszédet tartalmaz, melyeket Bá-
rányi Erdélyben mondott, addig a harmadik 
kötetben ama gyászbeszédeknek kellene foglal-
tatnia, melyeket 1702-től fogva Pesten és Nagy-
szombatban mondott. Bárányi oly kedvelt volt 
parentátiók tekintetében, hogy gyakran messzi 
földre is elment ilyet mondani: Például 1709-
ben Tatára utazott Daróczy István tatai kapi-
tány exequiáihoz a gyászbeszédet megtartani. 
Pesten tudtommal Szúnyog Imre és Sötér Fe-
rencz ravatalai felett beszélt. 

7. A Szentek Lajstroma. Azaz a Szent 
írásból, vagy a Szentek életéből esztendő által, 
minden napra rendeltetett Elmélkedések. Mellye-
ket Deákul kibocsátott a JESUS Társaságából 
való P. Grosecz István. Most pedig magyar nyelvre 
fordíttattak ugyanazon JESUS Társaságából való 
P. Bárányi Pál által. És tisztelendő Tekintetes 
Nagy Mihály Úrnak Győri sz. Albert Praepostá-
nak és Nemes Győri káptalonbéli Kanonoknak, 
ő kegyelmének Istenes költségével kibocsáttat-
tak. Nagyszombatban, az Academiai betűkkel 
Rödén György által. M.DCC.,XIII. Esztendőben, 
kis 8. r. Czimlap, ajánlat, facultas, 8 sztlan lapon, 
372 1., lajstrom 16 sztlan lap. 

Bárányi, mint maga is mondja, müvét la-
tinból fordította. Az eredeti f'rancziául jelent 
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meg „Le Journal de Saints, ou meditations pour 
tous les jours de l'année, par P. Jean Etienne 
Gr osez. S. J. Lyon, 1695/ Latin f'orditások 
Monachi 16S9. Yiennae 1700 és ugyanott 1741-
ben, jelentek meg. Bárányi hihetőleg az 1700-
belit használta. E mü magyar nyelven nagy 
kelendőségnek örvendett az ascetikus élet elmél-
kedéseinél s az okból csakhamar 1723-ban Nagy-
szombatban, és 1771-ben Egerben uj kiadásokat 
ért el. 

8. Conciones Dominicalium tekintélyes kö-
tetét sajtó alá készitette. Hová lett a kézirat, 
nem tudom ; az egyetemi könyvtárban, hol a 
jézustársaságiak kéziratai le vannak téve, nem 
találtam. Stoeger emliti, miszerint Bárányi még 
Erdélyben dogmatikus kérdéseket, elmélkedése-
ket és imádságokat tartalmazó, vaskos kötetet 
te t t volna közzé. Ennek további hirét sem hal-
lottam. Azonban megtaláltam következő kéz-
iratát : 

9. Anatómia declarationis Ref'ormatae ut vo-
cant)Religionism negotioscholae temploBatoraeo 
contiguae anno 1702 die 8 April, statui cath. exhibi-
tae Albae Juliae. Si ve demonstratio, qua ostenditur, 
omnes declarationes, omnes resolutiones, omnia 
puncta, omnes querelas a Reformatis (ut se no-
mmant) proclamatas vanas, frivolas . . . esse; ab 
uno catholieo nomine status cath. Transylvaniae, 
orbi Christiano propositus a 1702. A végén: 
Nomina dominorum Calvinist arum et Nomina 
dnrm. Catholicorum (in Transsilvania.) A negyed-
rétü, 66 lapra terjedő mü igen sürü Írással van 
irva, mely azonos a pesti residentia naplójának 
kéziratai egyikével. Benne 38 calvinistica, mint 
szerző nevezi, declaratio éles érvelésű catholica 
demonstratióval meg van czáfolva. Bizonyitéki 
forrás gyanánt, az 1697—1699 közt az oláhok 
megtérése alkalmával készült okmányok néme-
lyike is fel van véve. Záradékul névleg felsorol-
tatnak Erdélynek mágnásai, és pedig 29 kai vin 
vallású és ugyanannyi róm. katholikus. A mü 
1702. ápril 8-án fejeztetett be, tehát csak kevés 
idővel előbb, hogy Bárányi Pestre jött, a kinek 
nevét a kézirat viseli. 

Ezt tartottam szükségesnek Bárányi iro-
dalmi tevékenységéről röviden elmondani. 

Pesten Bárányi utóda volt : 
Ambler Tamás, a ki 1709. okt. 26-án fog-

lalta el helyét. Lelkészi működése rövid ideig 
tartott , mert őt érte a szerencsétlenség, hogy 
1710. nov. 17-én a plébánia templom kulcsait 

kénytelen volt átadni. Pestről Budára távozott, 
később Egerben működött, a hol 1740. jul. 25-én 
fejezte be földi zarándoklatát. 

Mint segédek működtek 1703-tól—1705-ig: 
Baranyinak, midőn superiorrá lett, segédei voltak 
Leidtinger György és Sártori Ferencz, kik mind-
végig i t t maradtak. 

Azonban időközben, több jeles pátert talál-
tam, mint functionálót bejegyezve, kik a resi-
dentia és Bárányi vendégei voltak, ilyenek : 
Pryam Mátyás, Timon Samu, Spangár András, 
Földváry Mihály, Podagursnig Ferencz, Pikuli 
Mihály és mások. Némethy Lajos. —,— % 

Szenteknek egyessége. 
A keresztény katholikus vallás korántsem valamely 

pusztán elméleti, speculativ és meddő bölcsészeti rend-
szer, hanem észszerű, alapos hit és élet. Hit a szivbe n 
élet a cselekvésben, a gyakorlatban. Igy válik aztán e 
kettő hitéletté. Keresztény hitünk kiválóan az ünnep 
megszentelése által nyer hü kifejezést, élő tanúbizonyságot. 
Igy a szent karácsony ünnepén az üdvözítő Jézus meg-
testesülésében és emberi születésében ; húsvét ünnepén 
halottaiból való dicsőséges feltámádásában ; pünkösd ün-
nepén a Szentlélek eljövetelében és általa az anyaszent-
egyház megalapításában, és ma, Mindenszentek ünnepén 
a szentek egyességében való hitünknek adunk hü ki-
fejezést, adjuk élő tanúbizonyságát. Lássuk tehát, tulaj-
donképen miben áll a szenteknek egyessége és mi módon 
nyilvánulhat az. 

A szentek egyessége alatt mi ker. katholikusok, 
magunkra vonatkozólag, azt ért jük, hogy mi köztünk, mint 
a ker. kath. anyaszentegyház küzdő tagjai és Istennek az 
égben lakozó szentei között bizonyos rokonság, szoros 
viszony és közösség létezik. Ugyanis van-e, lehet-e szo-
rosabb viszony s édesebb kötelék annál, mely ugyanazon 
egy család tagjai t egymáshoz, a gyermeket az ő szülőjé-
hez, az utódokat őseikhez füzi. Es vájjon kik ama szen-
tek az égben, kiknek ma emlékét ünnepeljük ? Nem a 
mi véreink-e ők ? Talán éppen elhunyt kedves gyerme-
keink, elhunyt kedves szülőink, névszerinti rokonaink is 
a szenteknek társaságában élnek, a szenteknek növelik 
immár a számát ? Es akiket mi egykoron ez életben 
annyira szerettünk, akikhez oly hőn ragaszkodtunk, azo-
kat ne szeretnők, azokhoz ne ragaszkodnánk többé a 
siron tul ? Megszűnt volna-e a halálban irántok való sze-
retetünk és ragaszkodásunk ? Nem és nem ! 

A halál ugyan kiragadhatta őket ölelő kar ja inkból ; 
de a hit, remény és szeretet kötelékeit köztünk szét 
nem tépheté, a közöttük és köztünk létező viszonyt, 
összeköttetést és rokonérzelmet meg nem szüntetheté, 
meg nem semmisitheté. Mi velők együtt ugyanazon 
anyaszentegyháznak vagyunk és maradunk tagjai, azon 
különbséggel csupán, hogy mi még küzdő és viaskodó, 
vagy szenvedő, ők pedig már kiküzdött és diadalt ara-
tott, jubiláló, örvendő tagjai az anyaszentegyháznak. 

Szent Pál az efezusbeliekhez irt levelében a ker. 
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hivek s a mennyei szentek közti viszonyt illetőleg azt 
irja az ottani keresztényeknek : „Ti nem idegenek, nem 
jövevények, hanem a szentek polgártásai és Istennek 
háznépe vagytok."1) Sz. Pé te r : „választott nemzet-
ségnek, megváltott népnek és szent nemzetnek" ne-
vezi a keresztényeket egyetemlegesen. 2) Sz. Pál ezen 
felül még külön-külön is szenteknek mondja a ke-
resztényeket leveleiben, melyeket egyeseknek irt, azt 
üzenvén első római fogságának vége felé a filippi-
beli hiveknek : „köszöntsetek — úgymond — minden 
szentet a Krisztus Jézusban, és köszöntenek titeket is 
minden szentek." 3) Ezen szentek, akik egymást ekkép 
köszöntik, a filippibeli első keresztények. 

Ennélfogva mi, keresztények, bizonyos értelemben 
szentek vagyunk, reménybeli hivatásszerű szentek, mi-
ként az ég szentei valóságbeli, bírtoklásbeli szentek. Te-
hát egymáshoz hasonlók vagyunk, hasonlóknak kell egy-
máshoz lennünk; vagyis tényleg szenteknek kell nekünk 
is lennünk. Csak igy lehetünk velők egyek, csak igy 
lehet nekünk egyességünk a szentekkel és a szenteknek 
mivelünk ; hisz hasonló csakis hasonlóhoz társul. Igen, 
szenteknek kell lennünk! Nem élczeiődve, vagy gúnyo-
lódva mondom ezt, mint ahogy egynémely mondogatni 
szokta : hogy már ez is, meg az is szent akar lenni ! 
Komolvan hangoztatom: szenteknek kell lennünk! Tu-
lajdonképen nem is én mondom ezt, de maga az Ur 
mondja és kiáltja felénk: „Szentek legyetek, mert 
én szent vagyok, a ti Uratok, Istenetek." 4) Mondja és 
követeli ugyanezt az iidvözitő Jézus : „Tökéletesek legye-
tek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes." 5) Ugyanezt 
mondja szent Pá l : „Ez az Isten akarata, a ti megszen-
tüléstek." tí) Az életszentség tehát nem a szenteskedés-
nek bizonyos neme. Az életszentség és szenteskedés között 
oly nagy a különbség, mint a valóság és az álnokság 
között. A farizeusok is szenteskedők valának, de azért 
nem voltak szent-életüek ; ellenkezőleg gonoszak valának. 
Szentnek lenni tehát a ker. katkolikusra nézve nem 
egyéb, mint ker. kath. hivatásának megfelelni ; tökéletes 
ker. katholikusnak lenni. S vájjon nem méltányos, nem 
jogosult-e ama követelmény, hogy a ker. kath. ember 
a maga hivatásának tökéletesen megfeleljen és ekkép 
szent legyen. Nincsenek-e magoknak az államoknak is 
szentesitett törvényeik : és akik azokat hiven és tökéle-
tesen megtartják, nem szentesülnek-e némileg ez által 
magok is? Nem a lehető legnagyobb tökéletességet, 
hivatásszerű magaviseletet, a kötelmeknek pontos, hü 
teljesítését kivánjuk-e meg a cselédtől, a tanulótól, az 
iparostól, a hivatalnoktól, egyszóval mindenkitől minden-
ben ? Es csak egy ker. katholikustól ne lehetne, ne kellene 
követelnünk, hogy hivatásszerűen éljen, hogy tökéletes, 
feddhetetlen és szentéletü legyen ? 

Igaz, hogy a szentek, akiket mi ismerünk s a kiket 
a ker. kath. anyaszentegyház szenteknek nyilvánított s 
mi olyanokul tisztelünk, mindannyi kitűnő hősök valá-
nak a ker. tökéletesség magaslatán. De hát nem azt 
kivánjuk-e a közkatonától is, hogy a harczmezőn, a haza 

•) Efes. 2. 19. «) P é t < 2. 9. 
3) Filipp. 4. 21. 22. Lev. 19. 2. 
>) Máté 5. 48. «) Tessz I. 4. 3. 

védelmében hős legyen ! Nem arra kéri-e az igaz hon-
leány, a jó keresztény anya a csatába távozó fiát: légy hős, 
hősiesen harczolj és ha kell, halj meg a király- és hazá-
ér t? Es a mi anyánk, az anyaszentegyház, ne buzdíthasson 
minket arra, hogy mint keresztények is hősök legyünk, 
egy örök boldog életért, egy mennyországért vivandó 
harczunkban ; miként hajdan a makkabeusok erőslelkíi 
anyja buzditá a maga fiait az Isten törvényeért kiállott 
hős halálra ! 

Ámde tökéletességre, hősiességre feltörekedni csakis 
gyakorlat utján és mintaképek utánzása által lehet. A 
szolga csak folytonos gyakorlat és gazdájának útmuta-
tása nyomán lesz idővel maga is ügyes, okos földmű-
velővé, gazdává; az iparos tanoncz ugyanez uton, gya-
korlat és utánzás által mesterré ; a festész, a szobrász 
remek példányok és mesterek utánzása által azzá ; magá-
nak az ügyvédjelöltnek, tisztviselő gyakornoknak, miután 
sok évi tanulmányait már bevégezte, főnöke felügyelete 
és vezetése alatt kell magát tökéletes ügyvéddé, tisztvi-
selővé gyakorlatilag képeznie ; a katona sem születik, ha-
nem ennek is szüntelen való gyakorlat, utánzás által 
lehet csak és kell magát hőssé, vitézzé képeznie. 

Ki tagadhatná, már most azt, hogy annak, aki a 
keresztény tökéletességnek bármely fokát elérni óha j t j a : 
az erényekben való gyakorlatra s evégett példákra, min-
tákra ne lenne szüksége ? 

A ker. tökéletességnek eme mintái, példái a mi 
szenteink. Miben és mi módon kell a szenteket követ-
nünk és hozzájok hasonlókká lennünk, arra nézve a mai 
evangelium ad nekünk némi utmutatást : midőn a lelki 
szegényeket, vagyis azokat, akik szegénységüket zúgoló-
dás nélkül elviselik és azon gazdagokat is, kik földi 
javaikkal vissza nem élnek, hanem azokat saját üdvökre, 
embertársaik javára és Isten dicsőségének előmozdítására 
fordítják, boldogoknak hirdeti ; boldogoknak a szelídeket, 
a nyájasokat, az illemeseket, a humanusokat : és ki ne 
kedvelné őke t? Boldogoknak a szomorkodókat, kik Istenbe 
vetett bizalommal és reménynyel tűrik bajaikat, fájdal-
maikat, viselik gyászukat ; boldogoknak, akik éhezik 
és szomjúhozzák az igazságot. Es nem lenne-e bol-
dog az emberiség, ha mindenütt az igazság uralkodnék ? 
Boldogoknak az irgalmasokat, kik a vett sérelmeket nem 
megtorolni, de megbocsátani képesek. Boldogoknak a 
tiszta szívűeket, kikben nincs hamisság, kiknek kebele 
tiszta tükör, mely hiven mutat. Es ki ne tekintene 
gyönyörrel egy ilyen tükörbe ? Boldogoknak a békessé-
geseket. S ki az, ki örömest ne lakoznék az ő körük-
ben ? Boldogoknak, akik az igazság pártolásáért, védel-
meért üldözést is elszenvedni készek, nem hagyván cser-
ben sem kényelemből, sem gyávaságból az elismert 
igazságot. 

Ilyenek valának a mi szenteink. S mondjátok : váj-
jon nem boldogabb volna-e a társadalom, az embe-
riség, a világ, ha ezen a nyomon, a szentek példáin, 
Isten törvényeinek 'utján járna ? ! Akkor bizonyára ke-
vesebb dolga lenne a rend- és csendőri közigazgatásnak, az 
igazságszolgáltatásnak, a fegyer erőszakának. Akkor a rend, 
igazság és béke megőrzése és fentartása nem kerülne oly 
iszonyú költségébe az államoknak. Ez lenne aztán az 
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igazi aranykor, mely az emberiség édes álmainak tár-
gyát képezi. 

Kövessük tehát minden erőnkből a szentek példáját; 
jár junk az ő nyomukon. Ez nem csak a mennyországot 
fogja nekünk biztositani, de meg fogja nekünk a földi 
békét és boldogságot is szerezni. Vagy ba már ez el-
érhető nem lenne, legalább biztosítsuk magunkrak az 
örök élet örömeit. Hogy azonban ezt tehessük és elér-
hessük, ismernünk kell a szenteket s az ő életöket ; te-
hát szorgalmasan olvasnunk, tanulmányoznunk kell a 
szentek életét, miként az az anyaszentegyház jóváhagyása 
mellett megíratott és a Szent-István-Társulattól könnyű 
szerrel megszerezhető. Vajha e könyv, e kedves olvas-
mány, mely egy vitéz katonát, sz. Ignáczot keresztény 
hőssé avatott, — egyetlen kath. családban se hiányzanék. 
Igy szállana Isten országa le közénk a földre és szállá-
nánk fel egykoron mi az égbe, a szentek seregében di-
csérvén és áldván az Urat mindörökké. Irsik Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BéCS. A pápai nuntius levele, melyet a szláv li-

turgia mellett támadt agitáczio ellen Schöbl leitmeritzi 
püspökhöz még f. évi május 17-én intézett, hiteles szö-
vegében következőleg szól: 

Czim . . . 
Méltóságod már bizonyára értesült, hogy az ap. 

szentszék a montenegrói fejedelemség katholikusainak 
megengedte az ó-szláv nyelv használatát a latin ritusban. 
Ezt az engedélyt a szentszéktől Montenegro fejedelme 
kérte, midőn arról volt szó, hogy Concordatum köttes-
sék a pápával. Azonban alkalmasabbnak látszott ennek a 
tárgynak megfontolását a Concordatum megkötése utánra 
híigyni. Midőn aztán a Concordatum szerencsésen meg-
köttetett s a kath. vallás javára sok engedmény nyeretett, 
és miután a fejedelem kijelentette, hogy a papság el-
tartását magára vállalja : helyén valónak találtatott a fe-
jedelem ama kérelmének megfontolása. 

Az e tárgygyal megbízott bibornokok congregatiója 
•ónak látta a fejedelem óhajának a szláv nyelv behoza-
tala iránt való teljesítését, annál is inkább, mert a kérel-
met az antivari-i érsek is melegen pártolta. 

Ebből méltóságod láthatja, hogy a szláv nyelvnek 
a latin liturgiába való behozatala iránt világi és egy-
házi hatóságok teljes egyetértésre jutottak. Ezen felül, 
nem szabad felednünk, hogy a jelen esetben nem valami 
egészen uj engedményről volt szó, hanem egy régi en-
gedménynek megerősítéséről, a mi kitűnik I. Miklós, II. 
Adorján, VIII. János és XIV. Benedek pápák apostoli 
constitutióiból. Azt sem fölösleges megjegyezni, hogy 
nem közhasználatban levő (vulgaris) nyelvről vagy va-
lamely nyelvjárásról volt szó, hanem egy liturgiái nyelv-
ről, melyet a szentszék már régi idő előtt approbált az 
isteni szolgálat tartására. Egyébiránt, minthogy ez az 
ügy igen fontos, a szentszék meghagyta az antivärii ér-
seknek, hegy addig ezt az ó-szláv' nyelvet ne hozza 
be megyéjébe, mig a szentszék meg nem vizsgálta és 
mig nem approbálta mind ezeket a liturgikus könyveket 
^PP ugy niint magát a nyelvet. 

Mind ebből méltóságod könnyen levonhatja azt a 
következményt, hogy teljesen helytelen az antivarii ér-
sekségnek adott engedélyt kedvező okul használni más 
szláv országok javára Montenegrón kivül. Azok a kü-
lönös okok, melyek Montenegro mellett szóltak, itt nin-
csenek meg, sót eppeu az ellenkező okok forognak fenn. 
Ezért méltóságod bizonyára igyekezni fog megakadá-

lyozni, hogy az ott levő szlávok részéről hasonló kérel-
mek intéztessenek az apostoli szentszékhez, a melyekre 
a szentszék, minthogy hiányzik az antivarii érsekség és 
az osztrák monarchia közt a helyzet hasonlósága, nem 
lehet tekintettel. 

Méltóságod bölcsesége mindenesetre meg fog tudni 
fékezni minden agitácziót kölönösen a katb. lapokban, a 
melyek a kedélyeket ily engedély kieszközlésére iz-
gatják. Fogadja stb. 

Dublin. Az Írországi helyzet vallás-erkölcsi tekin 
tetben is kihívja figyelmünket és szivtelenség volna az 
irek évszázadok óta tartó szenvedése iránt, hithideg 
közöny volna vallásunkhoz a legsúlyosabb körülmények 
közt tanúsított szilárdságuk iránt, ha valaki katholikus 
létére megtagadná az ir nemzettől a rokonszenvet, ami 
nem zárja ki azt, hogy egyes Írországi eseményeket, 
melyeket különben sem lehet az összességnek fölróni, 
a legszigorúbb ítélettel sújtsa, habár az igazságszeretet 
itt sem feledkezhetik meg az enyhítő körülményekről, 
melyek amaz eseményeknek kulcsát képezik. 

Pápa ő szentsége külön követ utján a helyszínén 
vett tájékozás által szerzett magának alapos informácziót 
az ir állapotokról, nyilván ama szándékban, hogy az 
angol kormány által szándékba vett represszáliákkal 
szemben ne kelljen tétlen nézőnek maradnia, hanem 
közbenjárásával megelőzze a nagyobb veszedelmet. 

Ily viszonyok között helyén van az ir kérdés lénye-
gével foglalkozni. 

Ennek valláserkölcsi és agrár oldala van, mely 
mindakettő mélyen belenyúl az itteni állami és társa-
dalmi állapotok gyökerei közé. 

A zöld Erin, igy hívják az irek hónukat, fölclmi-
velő ország, hol mérhetetlen földbirtok-töm bek vannak 
parcellaris mivelés alatt, mely utóbbit a farmer, zsellér, 
bérlő végzi, ki rendszerint katholikus és őslakó, akinek 
ősei évszázadokon át mivelték ugyanamaz ezredik vagy 
tízezredik részét a tíz egész százezer hektárnyi jószág-
nak, mely a landlord, földesúr tulajdonát képezi, aki 
rendszerint angol és protestáns, és akinek ősei a „refor-
máczió" idejében confiscatio vagy dolus utján jutottak 
annak birtokába. 

E birtokjog eredete nem jöhet ma már tekintetbe 
a rideg törvényesség szempontjából, minthogy a pro 
seriptio, a száműzetés, a kivégzés, melylyel a protestáns 
Anglia a katholikus Irland kath. földesurait a XVI. 
század folyamán sújtotta, a csalárd birtokszerzésnek is 
takaróul szolgált az angol törvényszék előtt. Annál 
nagyobb jelentőséggel bir az eredet erkölcsi szempontból 
minthogy az képezi az összes agrár viszonyok s félszeg 
állapotok kulcsát. 

A legújabb statisztikai kimutatások szerint öt közöl 
három esetben a landlord úgynevezett „absenter," vagyis 
nem székel földbirtokán, még az országban sem, hanem 
távol attól költi el földbirtoka jövedelmét, mi által éven-
kint, és századok óta, száz meg szaz millió vonatik el a 
pénzforgalomból Irlandban és egyik oka az elszegénye-
désnek. 

A landlord jövedelmét a farmerek szolgáltatják. E 
jövedelmek évenkint nagy összeget képeznek : kétszáz-
ezer forint, négyszáz, hatszázezer forint évi jövedelem 
nem tartozik a ritkaságok közé, sőt vannak landlordok 
(Mac Donnel, marquis Connyngham, marquis Londonderry, 
marquis Devonshire stb.), akik egy-két és három millió 
jövedelmet húznak a bérlőktől. 

E pénzösszegnek három ötödrésze évenkint elvész 
Írországra nézve, kiviszik a landlordoknak ; tehát sem 
productiv tőkévé nem alakul a földmivelés előmozdítá-
sára és a föld termőképességének emelésére, sem a helyi 
fogyasztás utján nem jön közforgalomba. Ennek követ-
kezménye az, hogy a föld rosszul van művelve, és a gaz-
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dasági berendezés, házi állattenyésztés stb. hiányzik : ek-
kép kimerül századok óta. 

A landlord rendszerint távol él földbirtokától, még 
csak nem is ösmeri ezt. Könnyen fölérthető tehát, hogy az 
országban idegennek tekintik ; különben is az nemzeti-
ségénél, szokásainál, vallásánál s nyelvénél fogva. Idegen 
a bérlője előtt, ki neki arcza verejtékében keresi meg a 
rengeteg jövedelmet, melyet be kell szolgáltatnia a föl-
des ur megbízottjának akár termett valamit a föld, 
akár nem. 

n.z irek panaszai közt van tehát jogosult kifogás 
is az agrár viszonyok tarthatatlansága tekintetében, mint-
hogy vannak esetek, melyekben kimutatható, hogy a tu-
lajdonos család kétszáz év óta egy fillért sem fektetett 
bele a földbirtokba, sem nem müveitette költségén, mégis 
tiz évről tiz évre fokozódó jövedelmet huz belőle ; akik 
pedig örökbérben művelték és évről évre nagyobb bért 
fizettek, azok most, midőn a föld termőképessége nagy 
mértékben megfogyatkozott és elemi csapások is előfor-
dulnak, végrehajtás utján irgalmatlanul földönfutókká 
tétetnek, mihelyt a bérrel hátralékban vannak. 

Innen van, hogy az Írországi bérlők közt az elsze-
gényedés mathematikai bizonyossággal fokozatosan ter-
jed, ami természetesen nagy befolyással van az erkölcsökre. 

Pedig a landlordoknak csak akarniok kellene és a 
helyzet gyökeres változáson menne át. Erre nézve van-
nak példák. Daryl F., ki a viszonyokat a „Temps" ha-
sábjain ismerteté, idéz ilyet. „Rámutathatok egy angol 
hölgyre, miss Sherman Grawfordra, aki mintegy husz év 
előtt végrehajtáson kisebb birtokot vett Irlandban. A 
jószág majdnem egészen tönkre volt téve. Személyesen 
letelepedett jószágán és tiz bérlőjének Írásbeli biztosíté-
kot nyújtott , hogy ők fogják élvezni a talajjavítás min-
den hasznát és hogy sem a haszonbér nem fog fölemel-
tetni, sem a bérlők által jó karba hozandó jószág eladat-
ni, mint más landlordok ügynökei a bérlők károsításával 
tettek volt. Az említett miss közvetlenül közlekedett bér-
lőivel és alkalmilag csekély összegeket is hitelezett ne-
kik a gazdasági berendezés javítására. Ennél nem kellett 
több. A nemzetiségi, vallási és nyelvi különbség daczára 
a földbirtokosnő és a parasztok közt jó egyetértés gyö-
kerezett meg és a jószág (Timoleague) virágzik a kö-
rülötte levő nyomorúság közepette ; talpalatnyi föld sem 
hever parlagon, a föld termékeny, az emberek megelé-
gedettek. Ezen csoda véghez vitelére csak egy kis jó-
akaratra, értelemre és igazságérzetre volt szükség." 

„Igaz, hogy miss Grawford birtoka sem túlságosan 
nagy, sem igen kicsiny ; igaz, hogy ő maga is hozzájárul 
tőkéjével a közforgalomhoz és jövedelmét nem viszi ki az 
országból ; igaz, hogy mindent saját szemével megnéz és 
nem bizza ügyét közvetítőre ; igaz, hogy ő nem el-
idegeníthetetlen majoratusnak a tulajdonosa, aki birtoka 
jövedelmeit bizonyos időre bankoknak vagy tőzséreknek 
eladta ; igaz, hogy miss Grawford ugy osztotta be a bér-
letet, hogy egy bérlőnek elég föld jusson arra, hogy 
családjával megélhessen : ez az eredmény mégis azt mutatja, 
hogy az agrár kérdés Írországban rendezhető." 

Valóban, ha az angol törvényhozás gondoskodott 
volna arról, hogy az írországi landlordok biztonságban 
érezzék magukat jövedelmeikre nézve, a paraszt bérlő 
pedig békében élhetne és némi hitelt nyerhetett volna a 
talajjavitásra, — és mindezt egy jól szervezett gazdasági 
pénzintézet utján el lehetne érni : — akkor nem volna 
széles e világon békésebb nép az íreknél. 

Az angol kormányt nagy felelősség terheli, ha 
eroszakot alkalmaz vagy erőszakot provokál ott, ahol 
gondozásra s ápolásra van szükség. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
— A Szent-István-Társulat „tudományos és iro-

dalmi osztyálya" f. hó 27-én délután tartá a Szent-István-
Társulatdíszes nagytermében gyűlését. — Az osztály tagjai 
teljesen megtöltötték a termet, hazánk minden részéről 
voltak ott kiváló irók s tudományos férfiak ugy az 
egyházi mint a világi rendből. Erdélyből itt volt a ko-
lozsvári egyetem kitűnő tanára dr Fmály Henrik, Nagy-
váradról Nogely és dr Karácsonyi, Esztergomból dr Séda 
Ernő. Kalocsáról Tóth Mike jezsuita atya, Hahnekamp 
György Sopronból, dr Kiss János Temesvárról, Gyurinka 
Antal N.-Kőrösről. — A főváros kiváló kath. irói közül 
ott láttuk dr br. Hornig Károlyt, dr Fraknói Vilmost, 
dr Kazaly Imrét, — - dr Breznay Béla, dr Bita Dezső, 
dr Kisfaludy Béla, Lonkay Antal a „Magyar Állam" 
szerkesztőjét, dr Való Simon egyetemi tanárokat, — 
dr Kerékgyártó Árpád, Lubrich Ágost egyet, tanáro-
kat, — Ney Ferencz főreálisk. igazgatót, — Csaplár 
Benedeket. — Az ülésen dr Steiner Fülöp pápai 
praelatus elnökölt. Az ülés tárgyát a „tudom, és iro-
dalmi osztály" ügyrendjének megállapítása képezte. — 
Az osztály öt órán keresztül lankadatlan hévvel, s foko 
zódó érdekkel tárgyalta a felmerült kérdéseket. Elénk és 
beható vita után az ügyrendkészitő bizottság javaslatát 
általán elfogadta, — elvi kérdésekben nem tért el attól. 
— A „tud. és irodalmi osztály" e munkájával a szer-
vezést befejezé, — hátra van még. hogy a szakosztá-
lyok megválaszszák előadóikat s ha ez is meg lesz a 
jövő hóban kezdetét veszi a munkásság. A gyűlés fo-
lyama alatt a terem egyik asztalán ki volt állítva sza-
lézi szt. Ferencz szobra, melyet Lonkay Antal a „Magyar 
Állam" szerkesztője a pápa ő szentségének a „M.-Állam 
olvasói részéről hódolat jeléül felajánl. E szobor igazi 
remekmű, ezüstből van készítve — a kiváló szent fér-
fiút azon alakban ábrázolja, midőn szónoklatát tart ja. Az 
osztály tagjai nagy elismeréssel szóltak e műről, mely 
méltó disze lesz a vatikáni kiállításnak. 

VEGYESEK. 
A vatikáni kiállításba szánt egyházi szerek s 

egyéb ajándéktárgyak kiállítása Budapesten, a kegyes-
rendiek nagy termében, fényesen sikerült. Láttuk — s 
meg vagyunk hatva. A világ nemzeteinek vatikáni ver-
senyében pirulás nélkül fogunk részt vehetni, kivált a 
mi a liturgiái izlés finomságát s a kivitel szabatosságát 
illeti. Ezt a kiállítást, melynek dicsőségéből az oroszlán-
rész az országos jubileumi női bizottságot illeti meg, 
látni kell. Ha valahol, itt áll sz. Ágoston mondása: 
pulchra sunt, quae visa placent. T. olvasóink abban a 
szerencsében fognak részesülni, hogy lapunk számára 
maga a kiállítás nagyérdemű rendezője, i. t. munkatár-
sunk, dr Wolafka Nándor fogja e gazdag és nálunk pá-
ratlanul szép kiállítást leírni. 

— A franczia kath. jogtudósok montpellieri con-
gressusa indokolt határozattal proklamálta, hogy a pá-
pától elrabolt egyházi államot a pápaságnak vissza kell 
adni. Ê határozatot Brun Lucián senator elnöklete alatt 
abbé Onclair tudor indokolta. A franczia kath. jogtudó-
sok ezen, immár XII. congressusán Montpellier püspöke, 
mgr de Cabrières is megjelent s a congressus elején és 
végén allocutiót tartott . 

Figyelmeztetés. A szerkesztőség helye nov. 1-től kezdve : 
VIII. ker. Pál-utcza 2. sz. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A kereszténység és a liberalismus. 
A majdnem egy jós tehetségével bíró De 

Maistre egykor ezt mondá: „1789-ben az emberi 
jogokat proclamálták ; 1889-ben az isteni jogok 
fognak proclamáltatni." Ez kétféle módon me-
het véghez. A fejedelmek és népek — mint Mar-
tinet mondja — vagy önként tisztelni fogják az 
igazságot, s a Krisztus és igaz egyházához való 
visszatérés békés utón fog létre jönni ; vagy — 
ha a fejedelmek és a népek vakságukban tovább 
is makacsul megmaradnak, az oly rég megér-
demlett ostor kibontatik fejünk fölött, hogy Isten 
ujabb könyörületességének készítsen utat . . . . Ak-
kor mindezen büszke hatalmak össze fognak 
omolni, csak az egyház álland rendületlenül az 
üldözések és szenvedések közepette, s a népek, 
midőn végre belátják csalódásaikat, föl fogják 
benne újra ismerni a menekülés révpartját s ugy 
az örök üdvnek, mint az ideig való jólétnek, 
szabadságnak és rendnek nélkülözhetetlen alapját. 
Bármely útra lépjenek az emberek, Isten igaz-
sága diadalmaskodni fog minden időben. — Veu-
illot pedig ezt mondá: „A világ vagy socia-
listává, vagy kereszténynyé válik; de liberális 
lenni soha sem fog. Ha a szabadelvüséget a ke-
reszténység el nem nyomja, akkor helyet fog engedni 
a socialismusnak, mely a liberalismusnak elma-
radhatatlan következménye." Nem is szabadit-
hatja meg más a mai zavarból és bonyadalom-
ból az országokat, mint ha az igazi keresztény 
állameszmét visszaállitják és a mostani — a 
liberalismus s szabadkőmivesség által megmérge-
zett — politikával végkép szakítanak. Érzik is 
már ennek szükségét több európai államban ; sőt 

a honnét eddig leginkább terjedt tovább a hi-
tetlenség — az egyetemek és napi sajtóból — on-
nét is kezd már — Istennek hála ! — itt-ott a ke-
resztény politika uj aerájának hajnala derengni. 
Maga Bismarck is egy nyugodt pillanatában ek-
kép nyilatkozott: „Ha az államot megfosztják 
vallási alapjától, nem marad meg egyéb belőle, 
mint egy esetleges halmaza a törvényeknek, 
vagyis valami bástyaféle a mindnyájoknak mind-
nyájak elleni harcza ellen, akkor az állam 
törvényhatalma nem fogja magát többé az örök 
igazság forrásából regenerálhatni, hanem csupán 
hiu s bizonytalan fogalmaiból — amint azok 
éppen csupán azok fejében megszülemlenek, kik 
az uralkodó párt élén állanak. Es mikép lesz 
aztán lehetséges ily államban — például — a 
communisták elveinek (a tulajdonról, az erkölcs-
telenségről, a bűnről), melyeket ők mint az em-
berrel született jogokat visszaállitani követelnek 
— ellentállani ? különösen ha eléggé erőseknek 
fogják érezni arra magokat, hogy azokat ki-
vívják." 

Az 1789-ki elvek nem más, mint az eredeti 
bün tagadása. A népfenség nem keresztény elv; 
mert a hatalmat, melyet a vallás Istentől szár-
maztat, a népben gyökerezteti, holott annak vá-
lasztottjai rendesen sem a nép valódi érdekeit, 
sem Isten törvényeit nem tartják zsinórmér-
tékül, hanem többnyire a maguk vagy a párt 
hasznát keresik, s mégis minden a nép nevében 
s annak rovására történik. Ezen elvnek fejle-
ménye a modern joggáliam úgynevezett min-
denhatósága, melytől nincs felebbezés, pedig 
lenni kellene — az Isten törvényéhez, a kinyi-
latkoztatott vallás igazságaihoz, a keresztény 
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erkölcstanhoz és az egyház jogai s érdekeihez. 
De ezt a modern állam nem tűri, maga-magát 
tolván fel mindenben legfőbb fórumul ; miből 
aztán sok igazságtalanság keletkezik; innét ered 
viszály az egyházzal, káros hatás a közerkölcsi-
ségre és jólétre. Mennél szabadabb alkotmánynyal 
bir valamely ország, annál nagyobb szüksége 
van a vallásra; e nélkül az államnak nem lehet 
biztos alapja. Minden törvényhozásnak az isteni 
örök törvényből kellene kiindulnia, ezt pedig 
csak a keresztény vallás tanainak szemmel tar-
tásával lehet elérni. Jól mondja Cicero: „Si po-
pulornm iussis, si principum decretis, si senten-
tiis judicum iura constituerentur : ius esset 
latrocinari, ius adulterare, ius testamenta falsa 
supponere — si haec suffragiis multitudinis proba-
rentur." Azaz: ha a népek határozatai, a fejedelmek 
rendeletei, a birák Ítéletei (minden tekintet nélkül 
a szivünkbe vésett természeti törvényre) alkotnák 
a jogot: akkor a rablásra, házasságtörésre, a 
végrendeletek meghamisitására is jog léteznék, 
ha azokat a sokaság szavazata jóváhagyná. 

Másrészről a keresztény elvek mellőzésével 
a legszabadabb alkotmány mellett is csak önkény 
uralkodik. A modern liberalismus elfogadván dog-
mául az absolut államhatalmat, minden nem-
zeti, társadalmi s egyéni jog és szabadságot 
ezen Moloch-bálványának kész feláldozni. A li-
beralismus nem ismer nemes, szellemi harczot, 
csupán hatalom után vágyat, s ha ellenzésre talál, 
erőszakhoz nyúl. Freppel, a hires angersi püspök 
— La Moricière fölött 1879-ben tartott beszé-
dében — azt mondá, hogj^ a liberalismus épp ugy 
nem szabadság, mint a rationalismus nem ész-
szerüség; hogy ellenkezőleg, a liberalismus a 
szabadság világos tagadása, mivel a helyett hogy 
ezt jogos nyilvánulásában tisztelné, aláveti a 
szám és erőszak törvényeinek, s hogy ennélfogva 
a liberalismus és a zsarnokság egy és ugyanaz, 
bármint igyekezzenek is ezt az ugyanazon egy 
zsarnokságot két név alá rejteni. És az általá-
nosan ismert „Philippus Laicus" német iró ezt 
mondja: „Seitdem man den modernen Staatsbegrifï 
erfunden, d. h. seitdem man meint, der Staat 
sei etwas Anderes als die Gesammtheit seiner 
Bürger: hat der Staat als Hauptzwek nur seine 
Erhaltung, und wie es den Bürgern geht — kommt 
erst hinten in zweiter Linie." Lacordaire is pa-
naszkodott végrendeletében, hogy a jogakadémián 
csak számtanilag egybekapcsolt törvényczikkek 
előadását hallotta — a múltra, a jog örök mé-

lyére, az emberi társadalom alaptörvényére való 
vonatkozás nélkül. Ily rendszer mellett — mondja 
tovább — lehet mesterembereket faragni, de 
nein nagy jogtudósokat, nem nevezetes államfér-
fiakat s derék honpolgárokat képezni. 

A vallás, morál, jog és politika kölcsönös 
viszony által vannak az emberi életben, a tár-
sadalomban összekötve egymással. S valamint 
ezen viszony félreismerése a legtöbb bajnak oka 
korunkban-: úgy annak helyes alkalmazása biz-
tosithatná egyedül csak ama rendet és harmó-
niát, mely az embereket e földön megelégedettekké 
s boldogokká tehetné. Sz. Ágoston szerint (De 
Civit. Dei II. c. 21.) a római birodalom azért 
dőlt meg, mert a vallás, a morál és a jog nem 
tiszteltetett többé; s igy a bölcs politikának 
alapja megdöntetett, Csak a hol e három té-
nyező képezi az államtudomány alapját, hol az 
isteni jog, az egyház a hit és erkölcsiség elveivel 
szabadon áthathatja a népeket: csupán ott ural-
kodhatik a rend, a béke és megelégedés az 
országban, szóval csak az igazi keresztény poli-
tika — melynek alapja az isteni jog — képes min-
den érdekeket kiegyenliteni. Minden államtörvény 
fölött tehát az isteni törvénynek, az igazságnak 
kell állania. Ezen igazság oszlopa a keresztény 
vallás, tanitója a kath. egyház. Azért kell, hogy 
minden igazi conservativ államférfiú első sorban 
a kath. egyház tanait, jogait és igazait ismerje 
és védje; mert csak ezen alapra fektetett poli-
tika elveivel lehet minden más jogot és igaz-
ságot biztosan megvédeni. Mig ily conservativ 
párt nem szilárdul meg nálunk, hiábavaló min-
den reménykedés, minden egyesülési kisérlet. 

A mi minket illet, — hogy ismét Lacon-
daire szavaival éljek — mi minden időben ren-
dületlenül tanúságot tegyünk szavainkkal és 
életünkkel ezen igazságok mellett. A politikai, 
vallási és gazdasági rend minden terén szaka-
datlanul iparkodnunk kell Jézus Krisztus társa-
dalmi országának helyreállítására, szünet nélkül 
küzdenünk kell e század idétlen szüleményei 
ellen, melynek — Pie bibornok szerint — fő 
bűne, hogy az államot s társadalmat elvonja 
Isten törvénye alól; törekednünk kell, hogy ki-
vétel nélkül, nagyoknál és kicsinyeknél előmoz-
ditsuk a ker. társadalmi kötelességek teljesí-
tését, hogy a gyöngének pártját fogjuk az erős 
ellenében, mert a katholicismus minden században 
képviselte a harczot mindennemű elnyomók ellen. 
Veritas liberabit nos! Gyurikovits Mátyás. 
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A kir. Curia egy bigamiára vonatkozó végzések.1) 
A törvényes feleségétől elválasztott helvét hitval-

lású Belle István második házasságot kötött a kath. hit-
vallású Kovács Miklós Emmával ; a házasfelek azonban 
különválva éltek, azért a nő, Etédi Bélával u j házasságra 
akarván lépni, az erdélyi püspöki szentszékhez fordult, 
mely ezen ügyben az 1885-iki április 10-én a következő 
határozatot hozta : „Miután Belle István törvényes első 
nejétől halálus gyűlölség miatt, tehát oly alapon válasz-
tatott el, mely a kath. egyház elvei szerint házasságbontó 
akadályt nem képez, s ennélfogva Kovács Miklós Emma 
r. k. nőnek vele között házassága, előbbi neje még élet-
ben lévén, a kath. egyház elvei szerint törvényesnek nem 
tekinthető : azért Kovács Miklós Emma római kath. nőt, 
ha egyéb akadály fen nem forog, a Belle Istvánnal 
megkisérlett házassága nem akadályozza, hogy egy har-
madikkal törvényes házasságra léphessen. E szentszéki 
határozatnál fogva Kovács M. Emma a helvét hitvallású 
Etédi Bélával a kath. egyház szertartása szerint u j há-
zasságra lépett, anélkül, hogy előbbi házassága felbon-
tatott volna. Ezen tényállás alapján a székelyudvarhelyi 
k. törvényszék Kovács M. Emmát és Etédi Bélát 1886. 
junins 4-én kettős házasság büntette miatt a B. T. K. 
251. §-a értelmében vád alá helyezte ; a vádlottak ugyanis 
az erdélyi püspöki szentszéknek határozatát a k. törvény-
szék véleménye szerint „mintegy leplül használták fel a 
végett, hogy az ev. ref. egyház elvei szerint Kovács 
Miklós Emmának Bella Istvánnal törvényesen fennálló 
érvényes házasságának tartama alatt ujabb házassági 
frigyre léphessenek s ekkép az emiitett határozat ment-
ségi okul nem szolgálhat " A marosvásárhelyi kir. itélő 
tábla azonban a vádlottak elleni eljárást megszüntette, 
mivel Kovács M. Emma az erdélyi római kath. püspöki 
szentszék, mint illetékes egyházi törvényszéke határozata 
után Belle Istvánnal kötött házasságát érvénytelennek 
méltán tekinthette, s igy magát érvényes házassági kö-
telékben nem levőnek jóhiszemüleg tarthatta. A kir. Curia 
ezen végzést helybenhagyta (1887. junius 3-án 4099. sz.), 
nem ugyan a marosvásárhelyi k. tábla által felhozott 
indokokból, hanem egyedül a B. T. K. 82. §-a alapján, 
melynek értelmében nem számithatók be a bűntettnek 
tényálladékhoz tartozó ténykörülmények, ha az elköVető 
a cselekmény elkövetésekor azoknak nem birt tudomá-
sával ! 

Bennünket leginkább e végzésnek ez az indokolása ér-
dekel, melyben a kir. Curia a következőket mondja: „Ha-
bár az 1868. XLYIH. törvényczikk 2. §-a értelmében a 
r. k. hitvallású felek házassági ügyeikben intézkedni a 
r. k. szentszék jogköréhez tartozik is, a szentszéknek 
mégis nem áll jogában, más hitvallású felekezet egyházi 
biróságának határozatát bírálata tárgyává tenni, és azt 
hatálynélkülinek nyilvánítani ; ennélfogva az erdélyi püs-
pöki szentszéknek 1885. évi április 10-én 83. sz. alatt 
hozott határozatának azon hatályt tulajdonítani nem 
lehet, hogy az emiitett szentszék a helvét hitvallású egy-
házi bíróság határozatát érvényesnek el nem fogadni jo-

x) Közöltetik a „Büntető Jog Tára" XIV. kötete'nek 25. szá-
mában. 

gositva volt; a további indokolás szerint a vádlottak 
csak azért nem követték el szándékosan a kettős házas-
ság büntették, mivel a szentszéki határozat által tévútra 
vezetve, jóhiszemüleg cselekedtek. 

A kir. Curia indokolása az erdélyi püspöki szentszék 
határozatát roszalja, mivel más hitvallású felekezet egyházi 
biróságának határozatát birálat tárgyává tette. Ezt a rosza-
lást sérelmesnek kell tartanunk.1) Katholikus szentszék 
máskép nem ítélhet mint a kath. egyház hitelvei szerint. 
A kir. Curia csak nem kívánhatja szentszékeinktől, hogy 
a kath. egyház elveivel ellentétbe helyezzék magokat ? 
Pedig ez következnék a kir. Curia indokolásából, ha 
ugyanis vegyes házasságokban a prot. egyházi bíróságok 
ítéleteit érvényeseknek kellene elfogadni. De az indokolás 
az 1868. évi LUI . törvényczikkel sincs öszhangzásban ; 
ez a t. cz. 8. §-a azt mondja, hogy „az áttértnek áttérése 
utáni minden cselekvényei azon egyház tanai szerint ité-
lendők meg, melybe áttért," tehát nyilvánvaló, hogy a 
polgárok vallási cselekvényei egyáltalán azon egyház 
tanai szerint itélendők meg, melyhez tartoznak ; már pe-
dig Kovács Miklós Emma a kath. egyház hive, azért 
házasságát is mint vallási cselekvényt a kath. egyház 
tanai szerint kell megítélni. A házassági jogviszonyok 
bonyolultságát, melyre a k. Curia indokolásában hivat-
kozik, ily módon megoldani nem lehet, ha vegyes há-
zasságokban a kath. egyház hitelveinek sérelmével csak 
a protestáns hitelvek tekintetnek irányadóknak. Ezen 
zavart és kath. szempontból nagyon hátrányos jogviszo-
nyok is inditó okul szolgálhatnak arra nézve, hogy meny-
nyire kellene a katholikus híveknek a vegyes házasság-
tól óvakodniok. -f-

A lelkipásztorkodás köréből. 
i . 

Osvári J . róm. kath. nős ember, hogy nőül vehesse 
Sárvári N.-t., a katholika egyházból az ág. hitvallásra 
tért . Osvári tehát mint ág. hitvallású megesküdött Sár-
vári kath. hajadonnal. Az esküvés után pár évre Osvári 
első, vagyis törvényes neje meghal t ; most Osvári, ki csak 
azért tért az ág. hitvallásra, hogy nősülhessen, visszatért 
a róm. kath. egyházba. Minthogy pedig törvényes neje 
életében az akatholikus lelkész előtt kötött házassága 
semmis, igen természetes, hogy visszatérvén az egyház 
kebelébe, Sárvárival ha törvényes házasságban akar élni, 
meg kell neki esküdnie. Ezt akarja ő is. Miután tehát 
Osvári a plébános előtt felmutatta az akatholikus lelkész 
által kiállított kétszeri bejelentésről szóló bizonyítványt : 
kijelentette abbeli óhaját, hogy n. napon n. órában óhaj-
taná letenni a hitvallást, s utána rögtön esküdni. A plé-
bánosnak tehát — minthogy ez esetben a hirdetésről szó 
sem lehet, folyamodni kell dispensatióért in bannis. Az 
a kérdés : folyamodhatik-e a plébános a visszatért, s az 
akatholikus lelkész által kétszeri jelenkezéséről kiállított 
bizonyítványt felmutatható — de a professio fideit még 
le nem tett Osvári nevében a hirdetésekbőli felmentvé-
nyér t? Ha igen? akkor Osvári a professio fidei letétele 
után rögtön megesküdtethető — feltéve, hogy a hirde-

!) És tiltakozunk ellene. A szerk. 
36* 
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tésektőli felmentvényt megkapta ; ha nem, akkor a pro-
fessio fidei letétele után nem esküdhetik, mert még csak 
ezután folyamodik a plébános a dispensatióért. 

II. 
Cajus rom. kath. fiatal ember Regina izraelita ha-

jadonnal egybe akar kelni ; de ugy, hogy a mely napon 
és órában Regina megkereszteltetik, ugyanakkor utána 
rögtön legyen az esküvés. A z a kérdés : folyamodhatik-e 
a plébános Cajus és Regina nevében, vagy számára a 
hirdetéstőli fölmentvényért? Ha igen, akkor nevezettek 
a keresztelés után rögtön összeadhatók ; ha nem, akkor 
Reginát előbb meg kell keresztelni, s azután folya-
modni a fölmentvényért, s igy a keresztelés és esketés 
egyszerre nem történhetik meg. 

Kér e tárgyhoz hozzászólást N. N. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 1. Pápai jubiláris kiállítás a fővá-

rosban. I. — »XIII. Leo pápa ő szentsége aranymiséjének 
jubileuma alkalmából a vatikáni nemzetközi kiállítás 
magyarországi osztályába szánt ajándéktárgyak a IV. 
kerület, városháztéren levő t. kegyesrendiek (piaristák) 
épületének nagy termében közszemlére fognak kiállít-
tatni. A kiállítás megnyílik október hó 28-án és bezára-
tik október hó 30-án. Nyitva van reggeli 10 órától 
délutáni 3 óráig. Belépti dij személyenkint : pénteken és 
szombaton 20 kr., vasárnap 10 kr." Igy szólottak szó-
rul-szóra ama nagy vörösbetüs falragaszok, melyek októ-
ber hó 27-dikének reggelétől a főváros különböző 
pontjain olvashatók voltak. Es a közönség olvasta, egyik-
másik csodálkozott rajta, többen meg örültek, és csak 
igen kevesen bántották. A templomba járó hivek minden 
fővárosi templom ajtaján olvasták, és a ki a városháztérre 
jött, annak megmondotta a t. kegyesrendiek budapesti 
házának homlokzatáról lengő pápai és nemzeti szinü két 
lobogó, hogy a kiállítás hol látható. 

Es a rendezőség nem is hiába fáradozott. A három 
nap alatt soha sem volt üres a terem ; legtöbbnyire ember 
ember hátán. Napról-napra fokozódott az érdeklődés, és ha 
első nap talán másfélezerre lehet tenni a látogatók szá-
mát, volt a második napon körülbelül harmadfélezer és 
az utolsó napon bizonyosan hat ezernél több látogató. 
Kik az összes látogatók számát tiz ezerre teszik, legkö-
zelebb járnak az igazsághoz. Mert látni kellett az utolsó 
napon, hogy lepték el a folyosókat, az udvart, a lépcső-
házat, ugy hogy félóráig is tartott, mig egyik-másik 
bejuthatott. 

Már kilenczkor nagy volt a tolongás az utolsó na-
pon és mikor végre megnyíltak az ajtók, a rendőrség 
segítségével csak csoportonkint eresztették be a látoga-
tókat, persze becsúszott akárhány, ki nem is kérdezte, 
hogy hol van a „kassza," daczára annak, hogy a fel-
ügyelő hölgyek majdnem szünet nélkül hangoztatták: 
„Itt a kassza, itt a kassza!" S ha a rendezőség enged-
hetett volna a sok oldalról nyilvánított óhajnak, ha meg-
toldhatta volna néhány nappal a kiállítás tartamát, lett 
volna mindig közönség, mert jóllehet soha 3 órakor, ha-

nem mindig másfél vagy két órával későbben rekesztet-
ték be a kiállítást, mégis hétfőn is volt elég közönség, 
mely részint sajnálva, részint boszankodva vette tudomá-
sul, hogy már a csomagoláshoz fogtak. A napról-napra 
fokozódó bevétel talán legpraegnansabb jele az egyre 
fokozódó érdeklődésnek. Első nap a pénztár állása volt: 
140 fr t 40 kr. ; másnap : 227 fr t 70 kr. ; harmadnap — 
tizkrajczáros belépő mellett — 310 fr t 92 kr. A csoma-
golásra és szállításra, mely kiadásokra szánva volt a be-
vétel, körülbelül elég lesz ezen majdnem 700 frtra rugó 
összeg. Ily érdeklődés általánosan meglepett. Örömtől és 
megelégedéstől ragyogtak a közp. női bizottság lelkes 
két elnökének, gróf Szápáry Gézáné ő excja és gróf 
Wenkheim Krisztina ő mlga szemei. Sok havi fáradozá-

suk, buzdításuk, türelmük és áldozatkészségük szép ered-
ményeit gyönyörrel nézhették és vigasztalással arról 
győződhettek meg, hogy ugy ők, valamint az országban 
elszórtan lakó lelkes és áldozatkész hölgyek, kik oly nemes 
versenyben buzgólkodtak e szent czélra, nem hiába fáradoz-
tak, hanem már itt a közönség elismerő tiszteletét vívták ki, 
ott kétségtelenül szentséges atyánk teljes megelégedését fog-
ják megnyerni. Abban nem kételkedünk, hogy szentséges 
atyánk örömmel és megelégedéssel fogja venni magyaror-
szági híveinek ezen buzgó tevékenységét, és hogy a látogató 
közönség miképp vélekedett, arról három nap alatt bő-
séges alkalmunk volt meggyőződhetni. Csak egy han-
got hallottunk : a bámulat, a meglepetés hangját. Még 
hideg és skeptikus természetűek is, kik semmi vagy ke-
vés bizalmat előlegeztek, még máshitüek is, — mert 
ilyeneket is hozott oda a kíváncsiság — szívesen elis-
merték, hogy sok és szép tárgyat láttak és hogy valóban 
érdemes volt e kiállítást megtekinteni. 

Csak egy panaszt hallottunk gyakran és ez az volt, 
hogy szűk a terem, elégtelen a helyiség. Tartott attól a 
bizottság is, de voltak oly körülmények, melyeknél fogva 
nem igen lehetett másképp intézkedni. Tény az, hogy az 
összegyűlt tárgyakkal, melyek jóval meghaladják a négy 
ezret, legalább még egy ilyen termet lehetett volna meg-
tölteni, vagyis, mint Bécsben tették, mi is képesek let-
tünk volna két terem igénybevétele mellett érvényre jut-
tatni és jobban feltüntetni az egyes tárgyakat, melyek 
összehalmozva feküdtek egy rakáson. 

Hogy nem tuloztunk, erről majd a legközelebb 
adandó részletes leírásból meggyőződik t. olvasóközönsé-
günk. (Folyt.) ? 

tr 
Kassa, október hóban. Oszi élmények. II. — 

,Ti gyászló nők, őszült apák 
Gyámtalan magzatok, 
Elgázlott bonotok felett 
Szűnjék siralmatok : 
E porba omlott szép liaza 
Fel fog virulni még . . . 
Van biró a felbők felett 
Áll a villámos ég !' Bajza 

De lássuk Krakót ! 
A kis-szeben-orlói vonalon való utazás a pálya 

görbesége miatt érdekes. Érdektelen azonban őszkor a 
vidék kopár kinézésénél fogva. Szegény pátria biz ez. 
De hát ne resteljük szegénységünket. Van ennél még 
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szegényebb vidék is a szomszéd Lengyelországban. És 
ez a Szulinon felüli s a lengyel batárnak kezdetén lévő 
terület. Kárpótlása azonban van mind a két országnak. 
Hazánk szegény felföldi vidékét kárpótolják az alföld 
széles termékeny rónái, kopár hegyeit pedig a Hegyalja 
bortermő magaslatai. A lengyel testvér-országot pedig, 
szegényes határvidékéért rekompenzálja a Sandecztől 
Krakó-Andrichowig elterülő, nagyobbára jó talajú sik föld, 
az „ache" lengyelek otthona. 

Krakó manapság sem veszitette el fontosságát a 
monarchiára nézve. Igaz ugyan, hogy háladatosabb sze-
repe volt akkor, midőn még Lengyelországnak mint vá-
lasztó királyságnak második fővárosa fungál t ; de hát 
nem tagadható, hogy most a monarchiának legerősebb 
északi védvára, legfontosabb sztratégiai pontja. Várának 
mint erődnek fenntartására a mult évi delegáczio 
1.200,000 fr tot szavazott meg. 

Krakó a múltban haladott, a jelenben szintén lépést 
tart a többi európai fővárosokkal. Haladni békés viszo-
nyok között is nehéz. Naponkint tapasztaljuk. A sok 
anyagi, fizikai akadály hátráltat mindennemű üdvös hala-
dási kisérletekben. Hiszen elég példánk van rá. U j or-
szágházunk leendő felépíttetésének ügyében nem közön-
séges gondot keltő aggodalmak lepik el az azt eszközölni 
hivattottakat. Országos muzeumunk kincseinek szaporí-
tására szükséges s hiányzó nagyobb dotáczio ugyancsak 
hatalmasan akadályozza előmenetelünket. Ezek folytán 
tekintettel arra, hogy Krakó városa annyi számos hábo-
rúskodásának színhelye volt, mint kevés más európai 
város ; — hogy tatár, török, muszka, kozák, svéd, lithván, 
porosz, cseh pusztította, — hogy a történetirók hü fel-
jegyzése szerint negyvenkétszer leéget t : méltán csodál-
kozhatott e sorok írója, mikor ezen város ősi Wáwel 
várának egyik harmademeletü ablakából kinézve, szemei 
elé egy nyolcz kerületből álló terjedelmes, modern zo-
mánczu nagy városnak perspektívája tárult, s még jobban, 
mikor ezen ős város művészi becsű műemlékeinek egész 
özönét volt szerencsés szemlélni. 

Krakó mostani modern zománcza mellett, középkori 
jellegét hiven megőrizte. Bizonyítják ezt középkori ringje, 
a Flórián kapu mellett fenntartot t három bástya, monu-
mentális vára, s még monumentálisabb góth, román 
renaissance stilü templomai. Legnagyobb nevezetessége 
kétségkívül 43 temploma. Ezeket nagyobbára királyok, 
püspökök építették. Jeles, nágyobbrészt idegen építészek-
nek köszönheti eredetöket. Elég legyen azok között fel-
említenem a flórenczi Bartolomeo Florentinot és a kor-
szak-alkotó építésznek Palladiónak iskolájából kikerült 
Solani Ferenczet. Ha Krakót kis Rómának nevezzük : 
nem állítunk igaztalan dolgot. Először is az olaszországi 
s az egész világ művészetének hatalmas filiája ; másod-
szor, mert a római művészeti mozgalmakkal mindig 
lépést tartott . Bizonyítéka ennek a római szt. Péter 
renaissance egyházának mintájára, a majlandi Bernardino 
által épített krakói sz. Péter templom. Ez okoktól indít-
tatva, a templomok megtekintését tűztük ki első sorban 
feladatunkul. Haj to t t még ezen kivül a vágy : látni, 
milyen emlékeket hagytak maguk után a magyar szár-
mazású lengyel királyok Krakóban. 

És nyilt rá alkalmunk ott mulatásunk rövid ideje 
alatt. 

A várban lévő püspöki székesegyház igen érdekes 
épület. Alapjában góth stylü, de az időközben hozzáépí-
tet t sok kápolna a góth stylt némileg elhomályositja. 
Kapuzata fölött hatalmas mammuth czombcsont van. Gyö-
nyörű hajójában három, kék kaftános szolga sétált. Ezek 
szívélyesen mutattak meg mindent. A lengyel-magyar 
rokonszenv nemcsak a lengyel intelligenczia, de a köz-
nép rétegeiben is tapasztalható. A püspöki székesegy-
háznak 17 különböző stylusban épített kápolnája van. 
A legnagyobb előzékenységgel vezettek be I. Zsigmond 
kápolnájába, megmutatván nekünk nejének a magyar 
Zápolya Borbálának emléktábláját, I. Zsigmond arczké-
pét s leánya Anna képét két alakban, u. in. mint leányt 
s mint özvegy Báthory Istvánnét. 

Figyelmeztettek a szentélyben lévő Hedvig királyné 
márvány emléktáblájára. 

Megmutatták Báthory István kápolnájában annak 
szép síremlékét, melyet neje Anna, Santi Guci szobrász 
által készittetett. Régente e kápolna a királyi palotá-
val összekötve volt, a mennyiben egy folyosón és a ká-
polna felett lévő márványkarzaton keresztül a kápolnába 
jutni lehetett . Érdekes az ezüst ébenfa oltárral átellenben 
lévő trón, melynek trónszéke vörös, többi székei pedig 
fekete márványból készitvék. 

„Nincsen a szívnek nemesebb, tisztább és magasz-
tosabb érzelme, mely közelebb vinne az Istenhez és 
hasonlóvá tenne az angyalokhoz, mint a részvét, és nin-
csen nemesebb ösztön, mint a jótékonyságEgy Írónknak 
eme szavaira gondoltam akkor, midőn magam előtt a ke-
gyes alapítványok takarékpénztári alapi tójának: Skarga 
Péter jezsuitának gyönyörű szobrát láttam. Az ő alapí-
totta takarékpénztár még ma is létezik és enyhíti a 
szegény nép nyomorát azáltal, hogy kamat nélkül zálog-
ért kölcsönöz pénzt. Ugy értesültem, hogy az egyik 
káptalanbeli kezeli ezen ingyenes takarékpénztár pénzét, 
mely áldásos intézmény sokaknak szeméről letörülte s 
letörli a könyüt, különösen manapság, midőn a prole-
tárizmus nőttön nővén, a szegény mesterember, csakhogy 
előleget kaphasson, potom pénzért kénytelen dolgozni a 
sok vállalkozó uzsorás zsebének megtömésére és saját csa-
ládjának romlására. A részvét s áldott jótékonyság tük-
rözik ki a szobor vonásaiból, melyet a Rómában tartóz-
kodó lengyel szobrász Sosnovski legújabban készített. 
Gyönyörű magas alak, kezében a valódi keresztény böl-
csesség könyvét tart ja, a melyből megtanulta, hogy leg-
nagyobb „aere perennius monumentum" az : ha valaki 
a szükségben sinlődő embertársainak gyámolitását tűzte 
ki czélul. Alkotott is ezáltal olyan nagyot, a mi más fő-
városokban r i tkí t ja pár já t . 

Vas tag gyertya kíséretében vezetett be minket a 
szolga a- székesegyház földalatti templomába. A királyi 
sírboltban a benne elhelyezett koporsói: száma har-
minczra rúghat . Ezüst, vas, réz, horgany, mészkő, közön-
séges kőből készitvék. A Lökjetek, Jagelló, Wasn, osztrák, 
szász, Gonzaga, Sforza dinasztiákból származott királyok 
és királynők hamvai nyugosznak bennök, úgyszintén a 
lengyel nemzeti királyoké, mint Lesnicki, Szobjeszki, 
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Poniatvoszkié s a lengyel szabadságharczok első bajnokáé': 
Koszcziusko Tádé-é. A szolga mindegyik koporsónál 
megállapodott. Elmondta róluk, a mit tudott. Lelkes 
hévvel elmondott szavai a mély kegyelet érzetének be-
nyomását tették reánk. — Természetes folyománya ez a 
lengyelek mély vallásosságának. Idegen származású len-
gyel királyokról éppen olyan lelkesen beszélt, mint saját 
nemzeti királyairól. Báthory Istvánról ugy, mint Szob-
jeszki Jánosról. Korybut Mihály királyról, a kinek ham-
vait királyunk ő felsége 1851-ik évben Krakóban tett 
látogatása alkalmával egy általa készíttetett szép mészkő-
koporsóba áthelyeztette, ugy mondta el a győzedelmes 
tényeket, mint a II. Ágoston szász eredetű lengyel király 
által véghezvitteket. 

Gyönyörű vonása a magyar eredetű két lengyel 
királynak az, hogy az egyik a másik által alkotott művet 
tökélyesitette, befejezte. 

Ezt bizonyitja a „Barbara" templom építésének 
története, mint a mely egyházat Hedvig királynő épí-
tette, de roskadozni kezdvén, azt Báthory István res-
tauráltatta. 

Nem tennék azonban eleget azon Ígéretemnek, hogy 
a magyar királyi kezek alkotásait mind elősorolom, ha 
nem említeném még fel a „szeplőtelen fogantatáshoz" 
czimü templomot, melyet Ulászló Hermann kezdett épí-
teni, Hedvig pedig befejezett. Ezen egyház annyival is 
inkább említésre méltó, mert Szobjeszki János, mielőtt 
a magyar s lengyel közös ellensége, a Bécs alatt 1683. évben 
tanyázó török ellen indulandó volt, itt végezte seregével 
az isteni-tiszteletet. 

Keleti szerint, a művészet nyelve kozmopolitikus. 
Ezen állítás igazságát mi is éreztük a krakói templomok 
művészeti kincseinek szemléleténél. Az olasz fesztészet 
öt iskolája, úgyszintén a német, s a németalföldi festé-
szeti iskola dúsan van képviselve. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
-f- Megjelent és beküldetett: „Ünnepi éS alkalmi 

SZent beszédek. I. rész : nagyböjti sz. beszédek. Irta : 
Szabad Ferencz, kassai káptalan nagyprépost és plébános 
sajtó alá rendezték : T. B. és H. K.*). kassa-egyház-
megyei áldozó-papok. MDCCCLXXXVII." Eger. Érseki 
lyceumi könyvnyomda. 1887. 8-r. VIII. 200. 1. 

Tartalom : 
1. Nagyböjti sz. beszédek, I-sö sorozat: I. A lélek 

halhatatlanságáról. II. Az ember létezésének végczéljáról. 
III. A vallás szükségességéről. IV. Jézus valóságos Isten, 
s mint ilyen kinyilatkoztatott vallásában egyedül igaz 
eszközt nyújtott nekünk végczélunk elérésére. V. A meg-
váltás szükségességéről végczélunk elérhetésére nézve. 
VI. A bűnbánat szükségessége- s a gyónás isteni rende-
léséről. 

2-ik sorozat : VII. A keresztény ember önmaga 
iránti kötelmeiről. VIII. A keresztény embernek a család 
s a haza iránt tartozó kötelmeiről. IX. A keresztény em-

4) Toplánszky Béla és Horváth Károly jeles tollú írók. 
A szerlc. 

bernek a kor divatos eszméinek figyelembevételéből 
származó kötelmeiről. X. A keresztény embernek a Krisz-
tus által alapitott egyház iránti kötelmeiről. XI. A ke-
resztény embernek Isten, mint legfőbb Ura s Teremtője 
iránti kötelmeiről. XII. A keresztény embernek Isten, 
mint Megváltója iránti kötelmeiről. 

3-ik sorozat: XIII. A bűnről; — hü ecsetelése azon 
sanyarú állapotnak, melybe a gyakori bűnelkövetés a 
halandót sodorja. XIV. A lelki szabadság vagyis az ön-
uralomról. XV. A tisztaság erényéről, annak fokozatai-
s hasznairól. XVI. A bujaságról s szomorú következmé-
nyeiről. XVII. Az erény útját nehezítő akadályokról. 
XVIII. A szentülés vagyis a jóban való gyarapodás esz-
közeiről. 

II. Nagypénteki sz. beszédek : I. A kereszt Krisztus 
Urunk szeretetének záloga s jelképe a Krisztust követő 
keresztény ember földi sorsának. II. Jézus halálából fa-
kadott a mi életünk. III. Jézus szenvedése s a sírjából 
kisugárzó tanulságok megszivlelése. IV. Mire int a lefá-
tyolozott kereszt? V. Minő haszon háramlik reánk Jézus 
kínszenvedéséből és halálából ? VI. A két lator magavi-
seletéből meríthető tanulság. VII. Miért gyászol e napon 
az egyház, s mégis van-e ok némi örömre is ? VIII. Mit, 
s mi okból szenvedett Jézus ? IX. Noha Jézus az egész 
világ bűneiért szenvedett, miért nem üdvözül még sem 
minden ember ? 

E 200 lapra terjedő kötetnek, mint az „Ünnepi és 
Alkalmi sz. Beszédek" I. részének ára 1 frt 20 kr. A 
megrendelések (legczélszerübben posta-utalvány utján) 
az alulírotthoz intézendôk. Az összeg beküldése után a 
t. megrendelők a munkát bérmentve kapják. 

Kassa, október 29, 1887. 
Toplánszky Béla. 

hitelemzö. 
= Aláírási ív Uj Adókönyvre. Tájékozó utmutatás 

az egyház, szolgái, s az alapítványok által fizetendő állami 
egyenes-, és ill et ékeg y en ért éki adó tárgyában. Előfizetési 
ára fűzve 90 kr., kötve 1 frt 20 kr., bolti ára fűzve 1 
fr t 20 kr. 

E czim alatt fog deczember hó közepén egy 8 — 
vagy mivel a bőbeszédüség is gyarlóságaim közé tarto-
zik — ennél több — ivre is terjedhető könyv megjelenni, 
melyben — mint annak már czime is mutatja — tájé-
kozni akarom a lelkészeket, mint ama pénztárak kezelőit 
arra nézve, hogy az adókivető közegek minő adót vet-
hetnek ki a törvény értelmében, és tulterheltetés eseté-
ben ők hová s minő határidő s alapon folyamodhatnak 
ez ügyben. 

Hogy mit tárgyal könyvem, ennek bizonylatául 
bemutatom annak tartalomjegyzéket: 

I. Fejezet. Egyházak adója. 1. §. Ingatlan. 2. §. 
Ingó vagyon után. 3. §. Bevallás és adó. 

II. Fejezet. Egyházi személyek adója. 4. §. Lelkészek 
kinevezési adója. 5. §. Földadó. 6. §. Vízszabályozási. 
7. §. Iskola, községi pótadó. 8. §. Megyei pótadó. 9. §, 
Regale adó. 10. §. Kereseti adó. 11. §. Segédlelkészek. 
12. §. Nyugalmazott lelkészek s ezek segély tárának adója 
13. §. Szerzetesek adója. 14. §. Tanitók és kántorok 
adója. 15. §. Párbérügy. 
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III. Fejezet. Alapítványi pénztárak adója. 16. §. 
315 frton aluli adófizetés. 17. §. Misealapitvány. 18. §. 
Kápolnák, keresztek, szobrokra. 19. §. Iskolákra. 20. §. 
Szegények javára tett alapitványok. 

IY. Fejezet. Illeték-egyenértéki adó. 21. §. Ezen adó 
1881. évig. 22. §. 1871. év után. 23. §. Mentesség. 24. §. 
Bevallás. 25. §. Kivetés. 26. §. Egyházmegyei utasítás. 
27. §. Egyházi pénztárak adómentessége 28. §. Egyházi 
szolgák mentessége. 29. §. Főpapi javadalmak. 30. §. 
Nyugalmazott lelkészek, és szerzetesek. 31. §. Szt.-mise 
alapitványok. 32. §. Kápolnák, keresztek s szobrok ala-
pitványai. 33. §. Iskolai alapitványok. 34. §. Fölebbezé-
sek a kivetett adó s bírságolások ellen. 35. §. Leszámo-
lás az adóhivatallal. 

Hatvanöt éves koromban annál kevésbé volt szán-
dékomban már az irodalmi téren újra megjelenni, mert 
én a mult év végén elzengtem már irói hattyúdalomat, 
és negyven éves irói pályámat be is akartam avval vé-
gezni, és ha most mégis hűtlen leszek eme ígéretemhez 
— midőn újra megjelenek ama tére — szolgáljon ment-
ségemül az, hogy mivel az 1876. évben először kiadott, 
és 1877. évben már harmadik kiadást ért — német 
nyelvre is fordított — Az összes adók iránti tájékozó 
utmutatásom, ugy ama másik is, melyet 1881-ben A bé-
lyeg- s illeték egyenérték iránt irtam, nevezetesen az 
ezekben adott tájékozás s utasítás azon ok miatt nem 
szolgálhat most már többé biztos vezetőül az adóra nézve, 
mivel a honi törvényhozás időközben az 1883. XLIV. 
t.-cz.-ben nagymérvű módosításokat hozott létre eme 
adókra nézve is, és az időközben életbe lépett m. kir. 
pénzügyigazgatósági bíróság is a hozzá fölebbezett adó-
ügyekben hozott oly fontos elvi döntvényekkel világo-
sitá föl eme adótörvényeket, hogy most már fentemiitett 
adókönyveim biztos kalauzul többé nem szolgálhatnak. 

Ezen körülményben találom föl annak is kulcsát, 
hogy az ország majdnem minden vidékéről igen sokszor 
fölkerestek leveleikkel a lelkész urak engemet, kit fináncz-
kapaczitásnak neveztek el, és e czimen tőlem bonyolult 
adóügyeikben útbaigazító fölvilágosítást kértek, és nem 
csak eme irataikban, hanem a sajtó utján is („Magyar 
Állam" 1883. május 8., 1887. október 18.) sürgetőleg 
arra kértek föl, hogy a közbejött módosítások tekintetbe 
vételével dolgozzam át újra adókönyvemet, és adjam azt 
ki közhasználatra. 

E fölhívásnak most, de csak annyiban engedek, hogy 
eme uj — már sajtó alá került — müvemben, nem 
mint előbb az összes állam, hanem csak az egyházak s 
alapitványok pénztárai, és szolgáira vonatkozó adókat 
fogom ebben fölvilágositólag tárgyalni, illetőleg csak 
ezekre vonatkozólag utasítást adni. De őszintén bevallom 
azt is, miszerint ezen fölhívások mellett még egy más 
fontos indok is hozzájárult e mü születéséhez. 

Ugyanis száznál több egyháznak számadásait hiva-
talos megbízatás folytán lévén módon s alkalmam fölül-
vizsgálni, szomorú szívvel tapasztaltam azt, hogy az 
adókivetéssel megbízott közegek által, — lehet hogy be 

l) A Szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája. 
-) Könyvemben közlöm ezen bíróságnak negyvennél több, 

az egyháziakat illető adóügyekben hozott elvi döntvényeit. 

nem adott, vagy tévesen szerkeztett bevallás, vagy tán 
a törvények a fiskalitás szempontjábóli tulszigoru magya-
rázása s alkalmazása miatt, — az egyházi s alapítványi 
pénztárakra némely helyeken túlságos adó van előírva 
s az illető kezelők által be is fizetve anélkül, hogy a 
törvénv által ily esetben a sérelem orvosolhatására meg-
engedett s kijelölt fölebbezési eszközt azok igénybe vették 
volna, holott az állam kormánya és igy közegei sem 
követelhetnek az állam pénztárának javára nagyobbmérvü 
adót az adózóktól, mint aminőt a törvényhozás megsza-
bott, de ezek sem kötelesek a kimértnél nagyobb terhet 
viselni. Ha ezek közül egyik vagy másik patriotismusból 
fizeti a többletet, saját személyére nézve ehhez joga van 
ugyan, de nincs akkor, ha a kezelésére s felügyeletére 
bizott pénztár adójáról van szó, mert ezen eljárás által 
megkárosittatnak annak részvényesei, s részesülői, ha 
tán más indoka is volna annak. 

Ezen az egyházi s alapítványi pénztáraknak, ille-
tőleg az ezekből részesülőknek károsodásával jelenleg 
fennálló tényleges szomorú állapoton kiván könyvem 
segíteni, kimutatva azt, mi a törvénynek megfelelő s 
igy fizetendő adó, és mi a túlságosan kivetett és igy 
csak azon esetben fizetendő adó, ha a kivető közegek 
eljárását közbevetett fölebbezés folytán a törvény által 
kirendelt megyei közigazgatási bizottság vagy pénzügyi 
bíróság fölülvizsgálván, a kivetést a törvény betűjének 
vagy szellemének megfelelőnek mondaná ki. A köny-
vemben idézett számos döntvényekből látni fogja az ol-
vasó közönség, hogy ugy az adókivető közegeknek, mint 
a pénzügyi igazgatóság és megyei közigazgatási bizott-
ságoknak határozatait is több esetben fololdá már eme 

• legfőbb pénzügyi bíróság, és a felfolyamodó adózónak 
sérelmét elismerve, kérelmét teljesítette. 

Erősen hiszem, hogy a könyvben adott utmutatás 
eme az egyházi pénztárakra nézve kedvező döntvények-
nek számát jövőre csak növelni, a hozzám tanácsért fo-
lyamodókét pedig fogyasztani fogja. 

Az év végével a jövő évi adóztatás alapjául be 
kell nyújtani már a bevallási iveket, e czélra már de-
czember hó első felében minden aláiró kezéhez kaphatja 
a megrendelendő példányt, melyet ha levelező lapon 
rendel meg, utánvét mellett, ha pedig 1 frtot küld be 
posta-utalványon, akkor bérmentve küldöm el a fűzött, 
1 fr t 30 krért pedig a bekötött példányt mindenkinek. 

Gyűjtőknek minden megrendelt 9 példányhoz egy 
tiszteletpéldányt fogok csatolni, 6 aláirt s befizetett pél-
dányt szintén bérmentve küldök el. 

Újév után Endrényi testvérek szegedi könyvkeres-
kedésében lesznek kaphatók a fennmaradt példányok, 
bolti áruk 1 fr t 20 kr. lesz. 

Szeged, 1887. október 28. 
Oltványi Pál. 

prépost, pápai kamarás, 
a szegedi apácza-iskolák igazgatója. 

— Megjelent a „Katholikus Világ" egyházpolitikai 
és társadalomügyi folyóirat I. évf. 11. füzete. Szerkeszti 
és kiadja 6sippék Ferencz. 

Tartalma : Irányczikk : Magyar kath. szocziálügyi kon-
gresszus és teendőink (propaganda, tanulmányok, szocziál-
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reformok előkészítése) 33—37. laj). Társadalmi akczió : 
A vasárnapi munkaszünet. (A czivilizált Nyugat példája. 
A német birodalmi gyűlés ide vonatkozó törvényjavaslata. 
Osztrák ipartörvény és min. szabályrendelet. A ker. kö-
zönség feladata.) 37 — 41. 1. Egyházpolitikai szemle: 
Róma : XIII. Leo jubileuma. Franczia munkások a pá-
pánál. A római kérdés jelen állapota és a jövő. — Ma-
gyarország. A kir. trónbeszéd és a íölirati vita ; közálla-
potaink. 42—45. 1. Katholikus mozgalmak: Kath. szo-
cziálpolitikusok II. nemzetközi kongressusa Liège-ben. 
(Doutreloux püspök, a kongressus elnökének beszéde : a 
munkáskérdés katekizmusa) 46—64. 1. 

A „Kath. Világ" kétszer havonkint legalább 2—2 
ivnyi, nagyobb pártfogás esetén majd 3—4 ivnyi tarta-
lommal minden hó 11-én és 26-án jelen meg; ára bér-
mentes megküldéssel egész évre 6 frt , félévre 3 frt ; 
szűkebb ellátású lelkészeknek, növendékpapoknak és 
tanítóknak 4 frt, illetőleg 2 f r t ; előfizetések, reklamá-
cziók, valamint a lap szellemi részét illető közlemények 
vagy kivánatok Újpest, tavasz-utcza 84. sz. a. küldendők. 

VEGYESEK. 
— Uj lap jelent meg és küldetett be szerkesztősé-

günknek. A legújabb lap czime : „Iparossegédek Lapja". 
Megjelen minden vasárnap. A lap czime részben kife-
jezi programmját is, midőn a czimhez magyarázatul hozzá 
teszi, hogy ő a magyarországi iparossegédek és hazafias 
munkások érdekeit akarja képviselni. Hogy mily szellem-
ben : erre feleletet ad a „Tiz millió magyar nevében" czi-
mü vezérczikk. „Igen, úgymond e czikk, annyian va-
gyunk, a kik napjaink felét súlyos munkában töltve nem 
tudjuk megkeresni napjaink másik felének szükségeit. 
Nyomor dajkál, nyomor nevel, nyomor temet bennünket. 
Rosz dajka, gonosz mester, mogorva sirásó ez, a ki 
megtölti szivünket keserűséggel s arra biztat, emeld föl 
a kezedet anyádra, tör j nemzetedre, lásd, nem hazád, 
nem testvéred az ! Ha egy pillanatra elhomályosítaná 
eszünket az éhség dühe s kezünk ökölbe szorulna, ha-
lálra nyomná ezt a szegény hazát az a tiz millió, koldus, 
megtagadott fiu. — Mi ezt nem akarjuk ! A kétségbeesés 
görcsös erejével kapaszkodunk a hazaszeretet palástjába ; 
másunk nincs (!!!); ezt az egyet, ezt az utolsót hagy-
játok meg n e k ü n k " . . . Ezzel' tökéletesen jelezve van a 
lap szelleme. A hazátlan és hazafiuságtalan szocziálisták-
kal szemben foglalnak állást és a magyar haza többi 
polgáraival békés szeretetben óhajtanak boldogulást sze-
rezni a magyar munkás-osztálynak. Ülést és szavazatot 
kérnek az alkotmány sorompóiban stb. — T. olvasóink 
velünk együtt érteni fogják, hogy miért küldik be a 
keletkező uj lapokat a „Religio"-nak, a kath. egyház 
hitéleti közlönyének. Azért küldik be, hogy a „Religio" 
Ma gyarország kath. papságát szokott igazságszeretetével 
és részrehajlatlanságával informálja. Midőn ezt a neve-
zett uj lapra vonatkozólag ezennel örömest megteszszük, a 

bizalmat bizalommal, a megtisztelést megtiszteléssel vi-
szonozva először is arra figyelmeztetjük a lap vezéreit, 
hogy nem egészen jó uton járnak. A hazafiság nagy és 
szent dolog és hatalmas tényező, — de az emberiségen, 
s az emberiség szenvedő, munkás részén, egymaga segí-
teni nem képes. A hazafiság is inspiráczióra, támaszra, 
éltető szellemre szorul : s ez a vallás. Engedje magát a 
10 millió magyarföldi munkás Krisztus szelleme által 
áthatni s legyen rajta, hogy a másik 6 millió magyar-
honost szintén Krisztus szelleme éltesse : akkor segítve 
lesz mindnyájunkon. Renantól, a kire a lap második 
czikke hivatkozik, nem fogják megtanulni imádni Jézust, 
az ácsot, a ki egyúttal az Isten fia, s a ki egyedül segíthet 
rajtuk, egyedül teheti hazafiságukat termékenynyé ! 

— Az első jubileumi zarándoklat Rómába, a pápá-
hoz, megtörtént. Az elsőséget e nagyszerű manifestatió-
ban a franczia katholikusok nem engedték át másoknak. 
S a mi legnevezetesebb, az : hogy legelőször a mun-
kások jelentek meg XIII. Leo üdvözletére, de Mun gróf 
elnöklete és Lavigerie bibornok vezérlete alatt. 1800 
franczia nagy- s kisiparos és munkás f. hó 15-én érke-
zett Rómába, kiket a szent atya 17-én reggel fogadott 
kihallgatáson. Lavigerie bibornok és de Mun gróf hó-
doló beszédeire a szent atya francziául válaszolt, ki-
emelve az egyház édesanyai szorgoskoaását és áldásos, 
nagy tevékenységét a munkás-kérdés megoldására, a 
népek erkölcseinek nemesitése, a városok és falvak pol-
gárias szervezése és a közhatalom törvényhozásának a köz-
jólét emelésére irányuló sugalmazása és támogatása által. 

V — Párisi állapotok ! Mult évben Francziaország 
fővárosában 115 tanítónői állomás volt üresedésben. Ezért 
a 115 állomásért folyamodott 5000 állásnélküli tanítónő. 
Elképzelhetni az értelmiség e szépnembeli, dolgozni meg 
nem tanult proletariatusának sorsát ! Yideant consules 
nálunk is, mert nemsokára ily párisi állapotok fognak 
beköszönteni hozzánk ! 

— Az egri fömegye 178 plébániájában a hódolati 
iveket pápa ő szentsége jubileumára 74,522-en irták alá. 
Pénzadomány begyült: bankjegyekben s kispénzben 
7086 fr t 52 kr., cs. és kir. arany 23 drb., 20 f'rkos arany 
94 drb., 1848-iki magyar arany 1 drb., máriás arany 
1 drb., Mária-Terézia arany 1 drb., 2 frtos ezüst tallér 
5 drb., ezüst húszas 8 drb., ezüst márka 1 drb., 20-s 
bajocchi 1 drb. Ez összegben foglaltatik Samassa J . 
érsek ur ő excjának 1000 fr t o. é. s a főkáptalan 2000 
frank adománya is. (Egri egyh. K.) 

— Langénieux bibornok rheimsi érsek az egész te-
let Rómában fogja tölteni, hogy részt vegyen a pápai 
jubileum valamennyi ünnepélyében. 

Szerkesztőségi telefon. 

Egy és ugyanaz napon 3 helyről jöt t kérdés hozzánk, miért 
jelent meg a Szent-István Társulat tud. és irod. osztályának leg-
utóbbi üléséről a „ Religio "-ban s a „M. Allam"-ban ugyanaz a 
jelentés ? Felelet : Mert a Sz.-I.-T. titkársága ugyanazt a jelentést 
küldte meg mind a két lapnak. 

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

Budapest,, 1887. Ruduyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A latin classikai nyelv- és irodalmi 
tanulmányokról.1) 

Körülbelül két éve, hogy XIII. Leo pápa 
egy magasabb irodalmi iskolának alapitását ter-
vezte, mely eszme nemcsak Rómában, hanem egész 
Európában barátságos viszhangra talált. A pápa 
egy, Parocchi bibornokhoz intézett levelében leírja 
ezen uj intézetnek programmját, mely intézet XIII. 
Leo tudományos alkotásainak koronáját és a 
római papság szellemi megújulásának központját 
képezi. Hála a vicarius cardinalis buzgó műkö-
désének, az iskola 1886. január hó 15-ikén inau-
guráltatott, és a görög, latin és olasz irodalmi 
folyamok a római semináriumban a legkedvezőbb 
körülmények között megnyíltak. 

A tanítást Olaszország minden pontjáról 
hivott distingvált tanárokra bizták. Legyen elég 
felemlítenünk P. Riccit, a nagy hírnévnek ör-
vendő irodalmárt; P. Tongiorgit, a tudós nyel-
vészt és régészt; Bozzi kanonokot, az ügyes hel-
lenistát; Polettót, a neki tekintélyt kölcsönző 
Dante szótár szerzőjét; és végül Tarozzit, az el-
sőrangú latinistát, kinek alapos ismerői cicerói 
finomságú irályát dicsérik. 

Tarozzi a latin nyelvnek kitűnő tanára. A 
mult tanév elején előadásokat tartott számos 
hallgatóinak a latin nyelv tanulásának hör der éjé-
ről, czéljáról és módszeréről. Ezen előadásokat 
nagyra becsülték a Vatikánban, és miután néze-
tei általános becsüek, elhatározták azokat a nyil-
vánosság elé hozni. Olvastuk ezen oratiunculákat 

De Uteris latinis. O r a t i u n c u l a V incen t i i Ta rozz i , 
Sac. ad aud i to res Instituti Leoniani. R o m a e . 

és sietünk azokról olvasóinknak némi tájékozást 
nyújtani. 

* 
# * 

Néhány év óta azon kiváltsága van a latin 
kérdésnek, hogy élénken foglalkoztatja a tudomá-
nyos világot. Merész szellemek a legradikálisabb 
megoldást indítványozták, és emlékszünk azon 
különös elvekre, melyeket Frary vallott nagy 
zajt csapó könyvében. Meg kell-e hagyni az 
iskolákban Virgilius nyelvét? Milyen helyet ér-
demel az a tantárgyak között? Miként lehet 
ezen tanítást, mely némelyek szerint elévült, 
mások szerint pedig nélkülözhetlen, kiegyeztetni 
a jelenlegi nevelés encyclopedikus követelményei-
vel? Ezek oly kérdések, melyek még sokáig vita 
tárgyát fogják képezni a paedagogusok között, 
és adhuc sub judice lis est! 

Tarozzi nem foglalkozik ilyesféle ellenveté-
sekkel, melyeknek az emberi tudás széles kiter-
jedtsége a szülő-anyja. Hanem a „Plane quidem" 
kezdetű pápai levél álláspontjára hetyezkedve 
kijelenti, hogy a latin nyelv komoly tanulmá-
nyozása nélkül szó sem lehet a valódi humánus 
műveltségről. 

Azért alapított XIII. Leo magasabb irodalmi 
iskolát, hogy ujabb érdeklődést keltsen a classi-
cus tanulmányok iránt. Rómában a latin és görög 
nyelv nemcsak alapját képezi a tudományos ki-
képzésnek; hanem a fiatal papoknak kötelessé-
gévé is tétetik, hogy theologiai tanulmányaik 
bevégzése után három évig a classicus nyelvek 
remekeivel foglalkozzanak. Igy rendelte el XIII. 
Leo, és Tarozzi nem tesz mást, csak kifejti az 
egyházfőnek magvas programmját. 

37 
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Amint láthatjuk, ezen felfogás lényegesen 
különbözik Fraryétól, kinek a földrajz mindenre 
elégséges. — Tarozzinak azon előnye van, hogy 
a mult századok hagyománj^aival összhangzó vé-
leményben van, és azt hiszem, hogy a tudomá-
nyos intelligentia is inkább XIII. Leo pártján áll. 

Azt mondjuk-e ezáltal, hogy a classicus nyel-
vek ellen felhozott érvek minden alapnélküliek? 
Legkevésbbé sem ! A nehézség megvan, sőt nap-
ról-napra nagyobbodik. Mai napság egy ifjúnak 
iskolái bevégzése után húszszor annyi ismerettel 
kell birnia, mint egy deáknak a XVII. vagy 
XVIII. században. 

A szoros értelemben vett humanisticus tár-
gyakhoz az idegen n}relvek, a történelem, a 
földrajz stb. járultak. Bármit is tegyenek tehát, 
a tantervek tultömöttek vagy befejezetlenek lesz-
nek. Gondot fordítanak ugyan a módszerek tö-
kéletesítésére, változtatják a tankönyveket, de 
ezen javítások sem könnyebbítik az elviselendő 
terhet. És mivel a gyermek tehetségei nem fej-
tetnek ki összhangban (mert az emberi termé-
szet ugyanaz maradt), egész természetesen vagy 
az iskolai tulterheltetéshez, mely gyengíti az 
értelmet, vagy a classicus nyelvek hanyatlásához 
értek. De, ismétlem, Tarozzi nem bocsátkozik 
ezen paedagogiai szempontok ismertetésébe. El-
ismeri, hogy az ifjak kitűnő tanulmányokat tet-
tek a .gymnasiumban, és megmutatja nekik, hogy 
nevelésüknek tökéletesbitésére a legalkalmasabb 
eszköz a latin nyelvnek alapos tanulmányozása. 
Más szóval Tarozzi mukája a magasabb classicai 
tanításnak „Ratio studiorumf t-a. 

Háromféle szempontból lehet e classicusokat ta-
nulmányozni, u. m. történelmi, kritikai és irodalmi szem-
pontból. A német egyetemeken a philologia mint elfogadott 
és elvitatkatlan királyné uralkodik. Francziaországban 
pedig mai napig is megtartották a classicusok tanításá-
nak kizárólag irodalmi szempontját. A németek tudósokat 
képeznek, a francziák pedig arra fektetik a fősúlyt, 
hogy az ifjúságnak irodalmi érzékét fejleszszék. •— Ta-
rozzi ezen utóbbi rendszert követi, és czélja, mondja, 
nem nyelvészeket, hanem irodalmárokat képezni. Ily mó-
don XIII. Leo rendeleteihez alkalmazkodik, ki a pap-
ságnak azt ajánlja, hogy „szerezze meg az írás mester-
ségének tehetségét és tökéletességét." Azok előtt, kik a 
német iránynak hivei, Tarozzi egy elmaradt ember, egy 
tanár, kinek órája egy fél századdal késik. De mindenek 
előtt, igaz-e az, hogy a philologia térfoglalása valódi 
haladás a műveltségre nézve? Müveltebb-e értelmünk 
azáltal, hogy Studemund megtanított bennünket Plautust 
scandálni, és Ribbeck megtanított felforgatni Virgilius 
ecclogáit ? 

Mi részünkről megelégszünk, ha ugy tudjuk a latin 
nyelvet, mint azt Erasmus, Bembo, Sadolet tudták, kik ke-
vesebbet foglalkoztak az etymologiával, mint az utolsó 
német lyceum jó tanárai. Igy érez Tarozzi is, kiben vissza-
hatást kelt e remekirónak a német tudomány philologiai 
szemüvegén át való meddő bámulása. — Tanulmányozzuk 
a latinokat, mondja, hogy irályuknak isteni varázsát elsa-
játítsuk, hogy irodalmi ízlésünket finomitsuk, hogy lelkünk 
összes tehetségeit összhangban kifejtsük. 

Ennél jobban már nem lehetne beszélni. 
A jeles tanárnak módszere különben igen egyszerű 

és igen régi : gyakorolni kell a remekírókat Nocturna 
versate manu, versate diurna, mondá már Horatius. Egye-
dül az ókori classicusok folytonos olvasása által szerez, 
hetjük meg azon kincseket, melyeket reánk hagytak. 
Csak igen kevés grammatikát, teszi hozzá hamisan Ta-
rozzi, és ugy találja, hogy mai napság a grammatikusok 
túlságos nagy zajt csapnak, — genus illud obstrepere 
sólet acrius. 

Midőn az ember a latin nyelvtanoknak virágzását 
látja, melyek egyes években napvilágot látnak, lehetet-
len Tarozzinak párt jára nem állni. — Sohasem volt any-
nyi nyelvtanunk, és sohasem tudtak oly keveset a latinból, 
mint jelenleg: 

Az aranykor iróit , Cicerót, Caesart , Sallustiust, 
Liviust, Cornelius Nepost olvasni, müveik szépségeit 
elemezni, azokba behatolni, és az anyanyelvbe átvinni : 
ez Tarozzinak első czélja, melylyel a XVIII. és XVI. szá-
zadbeli nagy humanisták is meg voltak elégedve. A 
pkilologiát és kritikát másodsorba helyezi. Ebből látszik, 
hogy Tarozzi a classicusok tanitásába nem hoz semmi-
féle újítást, és mégis munkája nem hasztalan, mert jó, 
hogyha a régi időkre, atyáink bölcs tanácsaira vissza-
emlékezünk. 

A classicusok komoly tanulmányozását illetőleg 
melegen ajánlja az irodalmi gyakorlatokat és különösen 
a latiu nyelvű szövegezéseket. Sokáig időzik ezen pont-
nál, és nagy fontosságot tulajdonit az ilyen dolgozatok-
nak. És valóban egy nyelvet csak akkor tudunk töké-
letesen, hogyha azon bizonyos könnyűséggel és hibát-
lansággal irni tudunk. E tekintetben, Tarozzi még a 
régi jó traditióknak hive és vonzó alakban előadja min-
den század humanistáinak elveit. Jól tudjuk, hogy a 
latin compositio nem kedvez a tényleges időnek. Komoly 
elmék azt gondolják, hogy ezen gyakorlás haszontalanná 
és igénytelenné lett, és hogy sokkal jobb lenne azt köz-
vetlenebb érdekű dolgokkal helyettesíteni. Tarozzi nem 
teszi ezen engedményeket a haszonelvi iskolának, és azt 
akarja, hogy az intézet növendékei ügyesen kezeljék a 
latin nyelvet. Ki meri állítani, vagy ki tudná bebizo-
nyítani, hogy az ő eljárási módja nem törvényes ? 

Azonkívül bizonyos, hogy ha meg akarjuk menteni 
a latin nyelvet, meg kell tartani a latin nyelven irt com-
positiókat. Továbbá a tapasztalás azt mutatja, hogy a 
latin nyelvnek alapos ismerete hatalmasan elősegíti a 
modern nyelvek tanulását. A XVII. századnak kitűnő 
franczia írói, Bossuet, Racine, Fénélon, mind csodálatra 
méltó latinisták voltak. Rollin, ki előre haladott koráig 
mindig a latin nyelvvel élt, egyszerre f'rancziául kezdett 
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irni, és azt vette észre, hogy munkái az egyszerűségnek 
és Ízlésnek remekei. 

Bármily különösek is a latin nyelv ócsárlóinak el-
lenvetései, azt az egyet sohasem lehet tagadni, hogy 
a classicus nyelvek a valódi nevelésnek számot tevő fon-
tos eszközei. Róma épen ugy, mint Athén, Dante sze-
rint, a tűzhely, a honnan minden tudomány sugárzik : 
onde ogni scienza disfaville. 

Mily nagy hiba volna tehát a tanuló if júságot 
megfosztani ezen világító fáklyától, mely annyi költőnek 
és szónoknak szellemét gyújtot ta lángra ! Es nem szabad 
felednünk, hogy a görög és római műveltség törzsfájából 
haj to t t ki a keresztény századok összes irodalma. 

* 
* * 

Ezen dicsőséges emlékekből eléggé lelkesülhetnek 
a latin nyelv párthívei, és megérthetjük a lelkesedést, 
melylyel Tarozzi Cicero-, Caesar- és Horatiusról beszél. 
A földrajz minden bizonynyal szép dolog, de midőn Dante 
megtette halhatatlan út já t a fájdalmak városában, Vir-
gilius volt kalauza, kit a legjobb katonai térkép sem 
pótolhatott volna. A classicusok mindig mestereink lesz-
nek, midőn az értelem képzéséről van szó. Nem szabad 
őket soha sem elhagyni. Ezt látta át a csodálatra méltó 
XIII . Leo. Innen magyarázhatók törekvései a classicus 
tanulmányoknak a római nevelőintézetekben megerősíté-
sére ; innen van az a magasabb irodalmi iskola is, mely pá-
paságának egyik legszebb alkotása. 

Tarozzi hü tolmácsa volt XIII. Leo eszméjének ; 
és munkája nem egyéb, mint a Plane quidem kezdetű 
apostoli levél ékesszóló commentárja. Mindazoknak, kik 
a classicusok iránt érdeklődnek, melegen ajánljuk Ta-
rozzi munká já t ; és látni fogják, hogy Tarozzi összeköti 
a példát a szabálylyal, mert oratiunculdi oly pompás la-
tinsággal vannak megirva, mely a latin remekírókban 
való teljes tájékozottságot árulja el. A tudós tanár, ki-
nek szivünk mélyéből gratulálunk, sokat merített a la,tin 
forrásból, melyről a fiórenczi költő mondja : 

quella fonte 
Che spande di parlai- si largo finme. 

Közli : Dr. Purt Iván. 

A művészet és az erkölcsiség. 
IDr. IFiszter Imrétől. 

(Folytatás.) 

17. Mondottuk, hogy a szépnek és a többi aesthe-
ticai fogalmaknak összezavarása az a különösen bő forrás, 
melyből a művészet és az erkölcsiség közt tévesen gon-
dolt collisiók származnak. Ezen fogalmak rövid ismerte-
tése és a széppel való szembesítése. vitatott tárgyunkra 
nézve tehát nagy fontossággal bir. 

Valamely műnek aestheticai becsét legfőképpen ugyan 
a szépség képezi, de azért nem kevés gonddal kell a 
művésznek müvén, — éppen a szépség hatásának érde-
kében, hogy az valahogy veszélyeztetve ne legyen, — a 
többi úgynevezett aestheticai sajátságokat is értékesíteni. 
Ezen aesth. sajátságok a következők: a fenség, a báj, az 

igazság, az újság, ritkaság, a csodálatos, a változatosság, 
a nevetséges, a comicum, az érzékileg kellemes. Ezen 
utóbbiról külön és terjedelmesen tárgyaltunk a 2. fejezet-
ben ; azért, mert leginkább ezen aesth. sajátságot szokták 
a széppel összezavarni ; a többiről a következő rövid 
megjegyzéseket mi, — kik nem aestheticai tankönyvet 
irunk, — elégségesnek fogjuk tartani.*) 

Sokat vitatkoznak az aestheticusok a fölött, mi képezi 
a legjellemzőbb s igy lényegesnek mondható momentu-
mát a fenségesnek ; abban azonban megegyeznek, hogy az 
tulajdonképen egy a szépséggel, s attól inkább csak az 
igen magas fok, a kiválóság által különbözik ; ugy, hogy 
a nyúj tot t élvezet azonos a kalleologicus élvezettel, s 
legföllebb ehhez a fenséggel szemközt ujabb érzelmek 
(csodálat, tisztelettel párosulva, félelem, szent borzalom stb.) 
járulnak, melyeket az egyszerű szépség nem szokott fölkel-
teni. Abban is meglehetősen megegyeznek, hogy ezen 
fenség leginkább azon tünemények kíséretében szokott 
föllépni, a melyek — mint Lotze mondja, — az „utol-
sónak," a „végsőnek," annak „a min a gondolat túlemel-
kedni már nem képes," — homályos gondolatát, sejtel-
mét költik föl bennünk. — Ha igy áll a dolog, és ennek 
a „végsőnek" stb. egy határozottabb nevet akarunk adni, 
aligha tévedünk, ha .azt mondjuk : azon dolog, vagy 
tünemény fönséges, a mely alkalmas arra, hogy az em-
berben a mindenség végtelen Urának, az örök és min-
denekfölött hatalmas isteni szellemnek, — bár homályos, 
— gondolatát, sejtelmét költse föl. Es ha ezt is elfogad-
juk, a fenséget a következő módon lehetne meghatározni : 
a fenség azon sajátsága a dolgoknak, melynél fogva ezek 
alkalmasak arra, hogy az emberben a végtelennek esz-
méjét, és ez által a tisztelet és gyönyör (kalleologicus 
élvezet) vegyes érzelmeit fölkeltsék. 

Ezen meghatározást különösen azon körülmény 
ajánlja, hogy a fenséget leginkább azon tüneményeknél, 
eseményeknél találják az aestheticusok, melyeknél az 
isteni jóság, az irgalom, az igazságosság stb. a legszem-
betűnőbben nyilvánul, pl. a megváltás, a teremtés stb. 
müveiben ; s innét a szt. irás, mely leginkább ezen mü-
vek megjelenítésével foglalkozik, tudvalevőleg a legtöbb 
fenségést tartalmazó műremek. Egyébként a fenséget 
föltaláljuk az erkölcsi, sőt a physicai világ tüneményei-
ben is ; és az úgynevezett „tragicum" nem látszik kü-
lönbözőnek az erkölcsi világ tüneményei fenségétől ; 
a hol az amúgy is kiválóan széphez a szenvedések férfias 
elviselése, a rettenthetlen lelki nyugalom, a bukásban is 
az igazsághoz törhetlen ragaszkodás stb. járul, könnyen oda 
csatolhatjuk azon elemet, mely a gyönyör mellett a tisz-
telet és bámulat érzelmét is fölkelti bennünk. 

Bármiképen is álljon azonban evvel a dolog, a mi 
főképpen érdekel minket, az azon egész bizonyosnak ve-
hető azonosság, mely a szép és a fenség közt van. A mi 
szép~ az ugyan nem mindig fenséges, de a mi fenséges, 
az szükségképen szép is. Es azért ezen két sajátságnak 
találkozása valamely műremeken az erkölcsiségre nézve 
föltétlenül, éppúgy veszélytelen, a mint a szépség maga 

Jungmann Aesth. 157—198. §. — Greguss. Á. Az aesth. 
érzésekről 228—259. 1. 
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az erkölcsiséget soha semmi veszélylyel nem fenyegetheti. 
A fenség által nyújtott élvezet kalleologicus élvezet. 

19. De valljon ugyanez mondható a bájról is? — 
Attól függ, valljon ezen sajátság szintén egészen azonos-e 
a szépséggel ? — vagy azzal minő viszonyban áll ? 

A báj (kellem, gratia, Anmuth,) rendesen a 
szépség kíséretében szokott jelentkezni, ugy hogy bájos-
nak alig mond valaki egy dolgot, ha azt szépnek is nem 
tartja, de azért nem mond minden szépet bájosnak. Eb-
ből az következik, hogy a bájos a széphez u j elemet ad, 
a melylyel eddig a szép nem birt. Csak az a kérdés : 
miféle elemet? — Leghelyesebb, ha először a hatást 
vizsgáljuk, melyet az fölidéz. Greguss A. szerint a ro-
konszenv egyik mozzanata, t. i. a szeretet lenne a báj 
jellemző hatása, épugy mint a fenségé a tisztelet. Csak 
ennek a „rokonszenvből eredő sze re t e f -nek kell meg-
találnunk az igazi psychologiai megfejtését. — A ro-
konszenv leginkább ott jelentkezik, hol hajlamaink va-
lami nekik megfelelővel találkoznak. Ezen hajlamok (pl. 
a nemi szeretet, „szerelem," a vérrokonok iránti szeretet, 
becsvágy stb.) könnyed, természetszerű érvényesülése 
szintén élvezettel jár, s ezen élvezet érzéki vagy szel-
lemi lesz a hajlamok különbözősége szerint. Hogy pedig 
ezen hajlamok érvényesülnek akkor, mikor azoknak 
megfelelő valamivel találkozunk, azt könnyű belátni : és 
ekkor készen van az élvezet is. Már most, ha valamely 
szép dolog szemlélete élvezetet okoz és ugyanezen do-
log ezen vagy azon hajlamunkat kielégítve, a kalleolo-
gicus élvezeten kivül ujabb, — épen ezen, valamely hajlam 
kielégitettségéböl eredő, — élvezetet is kelt, — akkor 
lesz a szép egyszersmind bájos. 

„Elfogulatlan, nyugodt derültség, szelid mosolygás, 
nyilt, barátságos arczulat, mesterkéletlen alázatosság, 
szerénység stb. az emberi szépségnek bájt kölcsönöznek." 
Épp a gyanútlan ártatlanság, a maga védtelenségében, 
naiv bizalmasságában ; vagy az üldözött ártatlanság se-
gélyünkért esdve, — mindez a szépet varázs-övvel, x) a 
bájnak szivet-lelket megnyerő csábjával veszi körül. A 
gyermekkor, a „gyengédebb nem" szépségét szintén kiséri 
ezen báj. Mindezen jelenségeknél egy kiválóan fontos 
társadalmi hajlam, — „uralkodási vágynak" nevezi Palla-
vicini, — nyer kielégitést, mikor mindezekkel szemben 
saját erőnket, hatalmunkat teljesen biztonságban, éppen 
nem veszélyeztetve, szilárdnak, rendithetlennek találjuk. 

Ha valamely hajlamnak tárgya felé irányuló von-
zódását szeretetnek nevezzük, ugy a báj által költött él-
vezet is a szeretetnek élvezete. Csak az a kérdés : me-
lyiké ? Nagyon világosnak tetszik előttünk az, hogy itt 
nem a dolgok benső jósága az, mely ezen szeretetnek 
tárgyát képezi, hanem a hatás, t. i. éppen a hajlam 
kielégítése, és az ez által fölébresztett élvezet ; és a sze-
retet nem marad még a tárgyban, hanem mint czélpontra, 
vissza háramlik a szerető subiectumra ; vagyis itt nem a 
tiszta, hanem az úgynevezett önző szeretetnek élvezetére 
találunk. És ez az éppen, a mi könnyen megfejthetővé 
teszi azt, a mit egyébként alig értenénk : hogy a bájos 
szépnek élvezete miért erősebb, mint az egyszerű szépé ? 

A mythologia szerint a Gratiák a szépség kisérői voltak, 
és ilyen varázs-övet viseltek. 

— A széppel szemközt a tiszta szeretet, — a bájossal 
szemközt az önző szeretet lép activitásba, és ez rendesen 
erősebb, intensivebb, mint az előbbi, következőleg a be-
lőle fakadó élvezet is ; mely tehát hozzá járulván a 
kalleologicus élvezethez, azt íokozza, hevesebbé, bensőbbé 
teszi. Ez a megfejtése annak is, hogy a „szép nem" 
miért szebb mint a férfi? Nem szebb, hanem a „gyengéd 
nemben" inkább helye van a bájnak; s ez a báj a „gyen-
géd nem" felé való vonzódást, mint láttuk, erősebbé 
tevén, a származott élvezet is erősebb ; de nem a tiszta 
szeretetből fakadó, u. n. kalleologicus élvezet, hanem 
az ehhez járuló önző szeretetből eredő élvezet. 

Egyébként, ha fönntart juk azt, hogy bájos csak az 
lehet, a mi szép ; vagyis hogy a báj a szépségnek csak 
mintegy függeléke : akkor ezen aestheticai sajátság az 
erkölcsiségre nézve semmi veszélyt sem rejt magában. 
Hiszen az összes aesthetikai sajátságok arra hivatvák, 
hogy a szépség élvezetét elősegítsék, emeljék; s éppen 
ezt teszi, — természetszerűleg, — a báj, s oly módon, 
t. i. mindig a szépség kíséretében, s attól nem függetle-
nül, — hogy az önző szeretetnek és az abból fakadó 
élvezetnek fölülkerekedése, és a kalleologicus élvezetnek 
elnyomása alig következhetik be. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 4. Pápai jubiláris kiállítás a fővá-

rosban. II . — Sokak előtt ismeretes a kegyesrendiek 
budapesti házának nagyterme. Ki az oltáregylet évenkiut 
ismétlődő kiállítását nem látta, talán részt vett egy-egy 
hangversenyen, vagy ünnepélyen, melyeket a tanári kar 
műértő és buzgó tagjai a közönség nagy élvezetére 
rendeznek. Ez volt a pápai jubiláris kiállítás helyi-
sége. Tágas, világos terem. Mindenképp alkalmas ilyféle 
kiállításokra, de ezen pápai jubiláris kiállításra csak 
akkor leendett volna teljesen alkalmas, ha legalább 
még egyszer oly nagy volna. Persze, erről az igen t. 
kegyesrendiek nem tehetnek, úgyis annyi szívességgel 
és érdeklődéssel, oly nemes ügyszeretettel és áldozat-
készséggel voltak ezen kiállítás ügye iránt, hogy méltán 
megérdemlik nemcsak a közp. női bizottság, de a nagy 
kath. közönségnek is elismerését és háláját . 

Lépjünk be a terembe. A meglepetés és bámulat 
érzete foglalja el az elfogulatlan nézőt. Gazdag színpom-
pában díszelegnek kettős sorokban a tágas terem mind 
négy falán a szebbnél szebb misemondóruhák ; a terem-
ben pedig épp csak annyi helyet hagytak, hogy a közön-
ség körüljárt , mindenfelé húzódnak hozzá asztalok, me-
lyek majdnem leszakadnak a reájok rakott gyönyörű és 
hasznos holmik alatt. De menjünk sorban. 

A. Jove princípium — mondták a régiek. — Kezd-
jük mi is leírásunkat a Legszentebbnek közvetlen szánt 
tárgyaknál. Az üvegszekrény előtt állunk, melyet az orsz. 
iparművészeti muzeum igazgatósága lekötelező szívesség-
gel átengedett. Jó két méter hosszú és megfelelően ma-
gas üvegszekrény, mely mind a négy oldalról megengedi 
a három lépcsőn felállított tárgyak megtekintését. 

A kiállítás első napja délutáni idejétől fogva Ma-
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gyarország herczegprimása, főm. és főt. Simor JanOS, 
bibornok-érsek ő excja aranykelyhe képezte a közérdek-
lődés középpontját. Ugy volt ez elhelyezve, hogy kényel-
mesen megnézhette mindenki. És nem is volt, ki nem 
gyönyörködött volna az ötvösművészet e remekében. 
Nemes renaissance stylben tartva, ugy harmonikus for-
mái, mint finom kivitele által egyaránt imponál e 
kehely, melynek súlya 200 darab arany. Lovag Lippert 
J . ur, kinek rajza és tervezete szerint e kehely ké-
szült, biboros Maecenása fenkölt müizlésének teljesen 
megfelelőleg oldotta meg feladatát. A talapzaton ő 
emjának kék emailban készült czimere és a dedicatio ol-
vasható. Magyarország herczegprimásához méltó helyet 
fog elfoglalni e kehely a vatikáni kiállításon. 

0 emjának volt ezenkívül még két tárgya kiállít-
va az üvegszekrényben : két infula gazdagon aranyban 
és bársonyban kidolgozva, melyek az előtt Lichnowsky 
gróf, olmützi kanonok birtokában valának : az egyik 
aranyszöveten gazdag aranyhimzésekkel, a másik bár-
sonyalapon szintén igen gazdag aranyhimzésekkel. Mind 
a kettő fejedelmi ajándék. 

Nagy feltűnést keltett egy gyönyörű szép mon-
strantia, melyet egy XV. századbeli, a szepesi egyház-
megye területén (ha jól tudjuk Felkán) levő eredeti 
után Szepesmegye műpártoló angyalszivü püspöke, Csúszka 
György ő excja, 1500 frton készittetett. A remek — talán 
egy méter magasságú — tiszta góth Ízlésben készült, 
finom művészettel kidolgozott urmutató sok nézőt bilin-
cselt le az üvegszekrény elé, kiknek szájából nem egyszer 
hallottuk ugy a magas Maecenas, mint az ügyes művész-
nek dicséretét. 

Nagyvárad lelkes papsága — tudtunkra egyetlen 
eset hazánkban — tizenhárom kehelylyel és egy cibo-
riummal volt képviselve az üvegszekrényben. A külön-
féle izlés szerint készült ezüst kelyhek, valamint a cibo-
rium — a hazai ipar termékei — becsületet hoztak a lel-
kes váradi papokra, kiknek élén — ha jól tudjuk — a 
várad-olaszii nagyérdemű plébános Palotay László, cz. 
kanonok-esperes ur ő nga ugy ezen, mint más irányban ő 
szentsége jubileuma körül ritka sikerrel és példás buzgóság-
gal működött. — Ft. Friedrich </., majthényi esp.-pleb. ur 
rococoban készült ciboriuma annyira megtetszett, hogy Sza-
lay Imre, min. oszt.tan. ur ő nga kívánsága és intézkedése 
következtében az orsz. iparművészeti muzeum számára 
lefényképezték. — A szentbenedek-kerületi papság ezüst 
góth kelyhe, mely a talapzaton hazánk czimerét tün-
teti fel, szép munka. Mayerhoffer József pápai praelatus és 
győri nagyprépost ur ő mlga diszes monstrantiát kül-
dött ; a ft. kassai káptalan pedig igen sikerült góth 
stylü monstrantiával volt képviselve, ezüstben gazdagon 
aranyozva, mely harmonikus méreteivel és finom kivitelű 
művészetével valóban diszes helyet foglalt el. Báró Wo-
diáner Béláné, szül. Atzél Zsófia egy ezüst ciboriumot és 
két ezüst kelyhet ajánlott fel a hitküldérek számára. 
Báró Rédl Bélának finom művészettel dolgozott ezüst 
pacificaléja, valamint a szombathelyi i. t. női bizottság 
szép keresztje mellett jól esett látni a fiumei női bizott-
ság diszes kelyhét és 1000 darab lirára szánt cassettejét, 
szürke bőrben igen csinos email- és bronce — munkával 

e jellemző felírást mutatja „fideli di Fiume, littorale 
hungarico." — Dr. Ott Adám, budapest-józsefvárosi 
segédlelkész, kinek nevével még többször fogunk talál-
kozni, szép monstrantiát és szentelt olajoknak való tokot 
a szükséges edényekkel együtt állított ki. — Említenünk 
kell még a nagyszebeni szent-f'erenczrendi nővérek szép 
ciboriumát, valamint az utolsó napon kiállított igen 
finom művészettel készült szép tiszta ezüst feszütetet, 
melyet a „Népiskolai Tanügy" gyűjtése gyanánt ennek 
érdemdús szerkesztője Katinszky Gyula ur ajánlott fel. 

E liturgikus tárgyakon kivül látható volt még 
az üvegszekrényben Szalézi szent Ferencz tömör ezüst 
szobra (magassága 44 centimeter), mely a „Magyar Ál-
lam" gyűjtéséből Turinban készült és a talpazaton a 
dedicatiót tartalmazza. Igen szép munka, mely sokaknak 
nagyon tetszett és kétségkívül a magyar kath. sajtónak 
a nemzetközi versenyben is becsületet fog szerezni. (Folyt.) 

? 

Budapest, okt. 31. Taktika. — A hadi tudomány, a 
sikeres hadvezénylet, taktika nélkül nem is képzelhető, 
és a militarizmus meg a legnagyobb tökélyre emelt 
ezernyi gyilkos hadiszerek jelen századában a taktika 
még nagyobb szerepet játszik, mint a közelebbi évtize-
dek alatt lefolyt háborúkban láthattuk, amikor abban 
nyilvánult, hogy az egyik fél, kikémlelvén a másiknak 
leggyöngébb oldalát, erre vetette magát mennél nagyobb 
erővel és tűzzel, hogy megbolygassa annak összes csa-
tarendjét és ekkép tömegeinek egységes működését le-
hetetlenné tegye, a mi a csatavesztésnek biztos előz-
ménye. 

E módszer a politikában is alkalmazásra talált, és 
nemcsak a parlamentekben és pártharczokban látjuk azt 
érvényesülni, hanem főleg a képviselőválasztásoknál, 
amidőn a népszabadság és a népakarat nyilvánulása min-
dennemű cselfogásokkal vagy erőszakkal oly irányba te-
reltetik, amint azt ama fél akarja, amely jobban győzi 
okkal-móddal. 

Ily taktikát régóta alkalmaznak Európa minden 
államában ; van azonban a taktikának egy más neme is, 
melyet egyházpolitikai téren szoktak érvényesiteni és 
amely a kath. egyház ellen fordul. A „divide et impera" 
elve alapján indított annak idején harczot Bismarck, tá-
mogattatva a szabadkőműves és felekezeti ellenséges szel-
lemtől ; hasonló czélból, de némileg módosult taktikával 
folytatnak harczot Olaszország változó kormányai a 
vallás és papság ellen ; még más változatban látjuk azt 
alkalmazva a szintén szabadkőműves szellem által pórázon 
vezetett Francziaországban ; mindenütt azonban egy kö-
zös vonása volt, van és a különböző taktizálásnak : és ez a 
kiéheztetés terve, mely épp ugy benne volt a „Brodkorb-
gesetz"-ben, mint az olasz kormány amaz eljárásában, 
hogy -tetszés szerint megvonta a praestatiót a lelkészektől 
és szerzetesektől, mit sem törődvén vele, hogy azt „tör-
vény biztosítja" ; hasonló eljárást követett a franczia kor-
mány, midőn a neki nem tetsző lelkészektől és püspö-
köktől megtagadta a concordatum és állami törvény ál-
tal biztosított járandóságokat. 

E taktika czélja természetesen az vala, hogy vagy 
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elv- vagy jog-föladást erőszakoljon ki, vagy pedig a 
kormányok politikájának szolgálatába kényszerítse a pap-
ságot az anyagiak megvonása által. Az eredmény isme-
retes : a porosz Brodkorb-gesetz épp ugy kudarczot val-
lott, mint olasz vagy franczia utánzata, és az illető állami 
pénztáraknál fölhalmozódott milliók (Poroszországban a 
kulturharcz alatt tizenkét millió márka) tanúskodnak a 
kath. papság elvhiiségéről és rettenthetetlen megveszte-
g e t h e t ő s é g é r ő l . 

Vájjon van-e Magyarországon ilyen vagy hasonló 
taktika alkalmazásban, vagy talán félni kell-e, hogy lesz ? 

A tényleges állapotokat nem szellőztetjük; úgyis 
ismeretes, hogy a zsidó-keresztény polgári házasság ja -
vaslatával kapcsolatos összes taktikai sakkhuzások nem 
birtak rést törni a kath. álláspont megingathatatlan vár-
falán. 

A jövőben is szégyenszemre kellene meghátrálni a 
netáni kísérleteknek. 

De hát volnának ilyenek ? Készül-e valami „Brodkorb-
gesetz" magyar kiadásban ? 

Aki erre biztos választ adhatna, annak elég oka 
van hallgatni ; de talán hozzávetőleges tájékozást nyúj t -
hatnak az események, a közélet bizonyos szórványos 
tünetei, melyeket csak logikai összefüggésbe kell hozni, 
hogy a netán tervben vagy már folyamatban lévő tak-
tika egész rendszerében szemünk előtt álljon, melyről 
azt óhajtanok leginkább, hogy csak álomképnek bizo-
nyuljon. 

Nézzük azonban a tüneteket. 
E becses lapok hasábjain illetékes toll vázolja a 

congrua-kérdést, melyben tagadhatatlanul a mostani kor-
mány jóakaratot látszik tanúsítani a szűkebb ellátású 
papság iránt, melynek anyagi helyzete gyökeres javítást 
kíván. Sajnos azonban, hogy e jóakarata — ha nem akar 
taktika lenni, mint némelyek állították, azt mondván, 
hogy az kortesfogás volna — oly sok akadályt gördít 
a saját útjába és ugy látszik, követi annak a példáját, 
aki egy lépést tett előre és kettőt hátra. Mintha csak a 
magyar állam valamely fenyegetett létfeltételéről volna 
szó, mintha csak az alkotmány védbástyáit kellene ismét 
megvédeni és mintha a kormány és parlament, tehát a 
törvényhozó és végrehajtó hatalom leglényegesebb jogai-
nak oltalmazásáról volna szó, oly nagy apparatust moz-
gósítanak a kultusminiszterium ut ján, hogy annak a 
szegény falusi lelkipásztornak szük jövedelme egy-két 
száz forinttal javuljon ! — Minek e huzavona ? minek 
ez a hercze-hurcza az egyházi illetékes körökkel, holott 
csak ezekkel egyetértve oldható meg a kérdés ? 

±i.vagy talán az a taktika itten, hogy visszavonást 
szitsanak, hogy a megoszlatni remélt egyházba éket 
verjenek, melynek révén be lehessen önteni ama kor-
roziv folyadékot, amelytől majd az évezredes egészséges 
fa elkorhadna ? 

Nem akarjuk ezt föltételezni, nem veszszük gya-
núba sem x-et, sem y-t, de magyarázatot keresünk, és 
nem találhatunk, nem kapunk olyat, amely megnyug-
ta tna ; ellenkezőleg bárhová tekintünk, csak nyugtalanító 
tüneteket veszünk észre. 

Vagy mi lehet egyéb ama tény, hogy a mostani 

igazságügyminiszter a kötelező polgári házasság javaslatát 
dolgoztatta ki, hogy a válóperekről külön-külön több 
jelentést készittetett és hogy személyesen is betekintést 
szerez magának ez ügyben ? Mi egyéb volna az, hogy az 
ő vallásfőnöki védszárnyai alatt gyarapodó felekezet, 
valamint az elvrokon felekezet alternatívával lép az össz-
miniszterium elé, melynek czélja a kötelező polgári há-
zasság behozatala ? Mily taktika az, hogy elejtetvén a 
polgári házasság külön törvényjavaslata, félhivatalos hí-
resztelés szerint a polgári jogrendtartás újjászervezéséről 
szóló törvénykönyvben „csak egy fejezetben el fog intéz-
tetni a szabályozást sürgősen igénylő válóperes eljárás?" 
Vagy mi a czélja ama tervnek, melynek hirét legújabban 
emlegetik jogászkörökben, hogy külön törvényszék fog állít-
tatni , vagy legalább a meglévő osztály teljesen ujjáala-
kittatni a válóperek elbírálására ? 

Megvalljuk, hogy a különböző híreknek nem szok-
tunk kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonítani ; mégis 
önkéntelenül kérdeznünk kell önmagunktól, miképp tart-
hatnák azok magukat, ha semmi sem lappangna mögöt-
tük ? Mert hát „nem zörög a haraszt, ha nem fújja a 
szél . . 

Hátha ez utóbbi tüneményt még egybevetjük az 
elsővel ? Ha a netáni vonatkozást keressük a congrua és 
polgári házasság említett vajúdásával ? Miben lyukad ki 
a dolog? Abban-e, hogy a kormány egyik kezével a 
szűkebb ellátású lelkészeknek javadalmuk javítását nyújtja, 
a másikkal pedig az egyház házasságjogán ejt csorbát? 
Vagy abban-e, hogy a papság közé vetvén az egyházi 
vagyon kommunizmusának liszkét, magát a házat lángba 
boritsa és a zavarosban rá tehesse kezét a vallás öröksén 
gül kapott, féltett kincseinek egyikére ? 

Ismételve kijelentjük, hogy nem szeretnők föltenni 
azt, amit a jelzett tünetek kilátásba helyeznek. Nem 
akarjuk hinni, hogy a kormány, amely a képviselővá-
lasztásokra vonatkozó törvényébe „a vallásfelekezetek 
elleni lázitást" a képviselői mandatumot érvénytelenítő 
esetnek vette föl, a katholikus egyház életelve és joga, 
tehát szabadsága ellen is, melyeket királyi eskü és alkot-
mány biztosit, hadjáratot indítson. 

A vallási béke sokkal nagyobb kincs, semhogy azt 
bizonyos szűkkeblű vagy szabadkőműves czélok érdeké-
ben valóban hazafias kormány koczkáztatná, pedig a lel-
kiismereti jogok, a vallás legszentebb érzelmeinek tisztelete 
legelső s elengedhetetlen föltétele a vallási békének, sőt 
az állami rendnek és biztosságának, mindenekfölött Ma-
gyarországon, hol a vallási béke megzavarása maga után 
vonja a nemzetiségek annál elkeseredettebb és a mai 
európai viszonyok között annál veszélyesebb harczát, mi-
nél kevesebb eszközzel rendelkezik a leghatalmasabb kor-
mány, a legképzelgősebb állammindenhatóság a lelkiis-
meretek leigázására, a vallási, legszentebb meggyőződés 
elnyomására. 

Az esetben azonban, ha ama tünetek nem csalnak 
és valóban a jelzett taktikával állanánk szemben, előre 
is biztosithatunk mindenkit, hogy bármily fájdalmas volna 
is államunkat, melyet közös erővel s vállvetve nagygyá 
és hatalmassá szeretnénk tenni, vallási viszályba sodorva 
látnunk. Épp hazánk érdekében, melynek egyedüli s leg-
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biztosabb alapja a valláserkölcs, fogna a kath. papság 
ama taktika ellen épp oly önfeláldozással, tehát sikerrel 
is harczolni, mint a porosz vagy olasz vagy franczia 
papság és hivők milliói. Fr. Laims. 

Kassa, október hóban. Őszi élmények. III. — 
Láttuk a fiórenczi Dandani Péter, a messinai Mo-

nosilio Sahator, a spanyol valsoldói Pagani Pál, a vero-
nai Vagiola Astolf, a bologniai Monti Inocenz, a bolog-
nai Guercino de Cento jeles képeit. A hires Dolabella 
Tamás, III. Zsigmond udvari festészének képei között a 
legnagyobb mestermö egy ezüst pléhre festett s a Megvál-
tót ábrázoló kép. Láttuk a minket érdeklő, Tircius János-
nak Hedvig királynét ábrázoló képét. Láttuk a freskó képek 
egész halmazát. Neussei Dankwárt Károlytól sok freskót 
birnak a krakói egyházak. A lengyel Jablonski freskói 
szintén előkelő helyet foglalnak el. Van Zeonen német-
alföldi festész szőnyegfestményei unikumok a maguk 
nemében. A Bolognában a XVII. század elején műkö-
dött eklektikus festészeti iskolának egyik megalapítója 
Guido Bénitől van szintén gyönyörű Megváltó-kép a 
Zsófia királyné kápolnájában. A festészet fejedelmének, 
Rafaelnek és a hires lombardi festész Correggiónak képei 
a gróf Potocki-féle muzeumban őriztetvén, a hozzájok 
férhetés nehézséggel van egybekötve. 

C vegfestményekben szintén bővelkednek a krakói 
egyházak. Az üvegfestmények régibb s ujabb keletűek. 
Az ujabbak közöl, pár szines üvegablak a szentpétervári 
tükör-üveggyárban készült, néhány a majlandi meg a 
meisseni porczellángyárakban. Hogy a krakói templo-
mok tul vannak halmozva festményekkel, az abban leli 
magyarázatát, hogy alig volt hires festő, kitől nem sze-
reztettek volna képek, s másodszor abban, hogy Krakó-
ban a festészet az előbbi századokban is meglehetősen 
kultiváltatott. Az olasz származású idegen udvari festők 
meg a festészi iskolában alkalmazott olasz tanárok, nagy-
ban hozzájárultak a festészet előmozdításához. 

A régibb lengyel festőktől, mint Leksicki s Or-
lovskitól jeles képeket birnak a templomok. Manapság 
pedig sok jónevü festővel rendelkezik Lengyelország. El-
tekintve a világhírű MatejkÓtÓl, a kinek legújabb képe 
„Brandenburgi Albert nieghódolása I. Zsigmond előtt," 
Budapesten is ünneplés tárgya, ott tartózkodik Schu-
bert Leo, Jablonszki a festészeti akadémia tanára, ki sok 
ujabb freskót festett, Brodovszki stb. Matejkó fentemli-
tett, s a fővárosi lapok által magasztalt képének hátte-
rében a „Kisasszonyhoz" czimzett, Krakónak legszebb 
góthikus egyháza van lefestve. Ezen egyházban olyan 
remek szoborinüvek vannak, melyek valóban lebilincselik 
a szemlélő figyelmét. Nem is csoda. Egy hires német-
alföldi szobrász dominál benne, Stosz Veit. 

Leghiresebb müve, melyen tizenkét évig dolgozott, 
t. i. a tizenkét apostolnak életnagyságú szobra, köztük a 
sz. Mária halálát ábrázoló szoborral, a főoltár közbenső 
részét képezi. A dán Thorwaldsentöl két müvet láttunk 
a püspöki székesegyházban lévő Potocki-féle kápolná-
ban. A Megváltónak carrarai márványból készített szobra 
a szobrászatnak remek példánya. A főring közepén álló 
sz. Adalbert kis temploma, s a Stradom külvárosban 

fekvő bernardinusok egyháza minket magyarokat annyi-
ban érdekelhetnek, hogy az előbbiben a hagyomány sze-
rint Kapisztrdn János prédikált, buzdítván a lengyeleket 
a török elleni keresztes hadjáratokban való minél töme-
gesebb részvételre ; az utóbbi pedig annyiban, hogy a 
bernárdinusokat ö hozta be Krakóba, valószínűleg azért, 
hogy üdvös eszméjének propagandát csináljanak. 

Feltűnő a krakói egyházakban továbbá a számtalan 
carrarai , fehér, vörös, fekete, svéd márványból, porplixr-
ből készitett emléktábla. Az elhunytak iránti mély ke-
gyeletnek bizonyítékai ezek. Figyelmes megtekintésök 
óriási időt venne igénybe. Egy azonban általános meg-
figyelés mellett is észrevehető, és ez az : hogy mindenféle 
származású s állású neveket tüntetnek fel. Királyok, ki-
rálynék, herczegek, grófok, püspökök, kanonokok, főne-
mesek, nemesek, egyetemi tanárok, — ezeknek külön 
kápolnájuk van a székesegyházban, irók, jogtudósok, 
orvostudorok, udvari orvosok, várnagyok, polgármesterek, 
tanácsnokok, kereskedők, főbb állami hivatalnokok em-
léke őriztetik ez emléktáblákon. Krakó ezen sok műkin-
cset a nevét híressé tevő 41 róm. kath. templomának 
köszönheti; s azért ide illők Thiersnek ezen szavai: „A 
világ Megváltója religiójának lábaihoz jövének magukat 
megadni a legszebb lángelmék, mely uralma alá sorolta 
a polgárosított népeket, finomitá erkölcseiket, ihleté da-
laikat, tárgyat nyujta költészetüknek, festményeiknek^ 
szobraiknak, beoltá jellemét minden nemzeti emlékbe." 
Középkori maradvány még a ringen magában álló őr-
torony, gyönyörű mohos sánczczal körül kerítve, mely-
nek földszintje körül pár őrszoba van. Ez a régi, sok-
szor leégett városház helyén áll. Erkélyéből a „Kosz-
ciusko" dombot láthatni, melyet t. i. a krakóiak saját 
kezeikkel összehordván, alája Svájczból hozott hamvait 
eltemették. 

Vessünk azonban ezek után a mostani modern 
Krakóra is pillantást. 

Ott nincsenek romba dőlt bástyák, rozzant vár-
falak nyomai. A még épségben fentartott három bástyán 
kivül a többi mind e század elején leromboltatott s 
helyökbe a belváros körül gyönyörű sétányokat alkottak. 
Ezen sétányok magokban foglalják a botanikai kertet, a 
lövészegyesületet s több parkot, melyekről mellesleg 
egyik ottani ismerősünk olyan naivul nyilatkozott, mint-
ha ezek kizárólag csakis Krakó mind a két nembeli 
szépeinek gyülhelyei volnának. 

Krakó a más fővárosokban székelni szokott legfőbb 
hivataloknak, u. m. a legfőbb és főtörvényszék, a város 
által delegált járásbíróság, fővámhivatal, bánya-igazgatóság, 
pénzügy-igazgatóság, pósta, távirda-igazgatóságoknak szék-
helye ; de székhelye egyúttal, fájdalom ! az európai diplo-
máczia által az 1815-iki bécsi kongresszusban elkövetett 

politikai bűnnek szomorú falyományaként a cs. k. dele-
gátusnak is, a ki a törvényszék elnökségének tisztét is 
viselni szokta. 

Kultúrája igen magas fokon áll. Egyeteme jó név-
nek örvend. A fakultások külön épületekben vannak 
elhelyezve; mert a lengyelek nem zárkóztak el a haladás 
igényei elől ; minden fakultás részére emeltek épületet, 
s azt a szükséges beruházásokkal felszerelték. Van mü-
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egyeteme, az egyetem kiegészítő részét képező csillagdája 
a Kopernik-utczában, a világhírű csilagász emlékére. Van 
kereskedelmi, festészeti, szépművészeti akadémiája, egy 
fi- és egy nőtanitó-képzője s két főgymnasiuma. Népis-
koláinak száma 11. Van ezenkívül 7 apáczaiskolája és 
sok privát elemi iskolája. Egy-egy kerületre 2—3 iskola 
esik. Országos akadémiája a lengyel nemzeti géniusznak 
féltékeny őre s hatalmas terjesztője, az irodalmi mozgal-
mak fáklya-vivője. Muzeuma van elég. Számuk mintegy 
8-ra rug. Az egyetem, akadémia, kir. vár muzeuma, va-
lamint a mü-kéz-müiparmuzeum nyilvánosak, ugy szin-
tén az akadémia s a müiparmuzeumhoz csatolt két kép-
tár nyilvánosak s megtekinthetők ; a Czartoriski herczeg 
s gróf Potocki-félék pedig magán muzeumok. 

Nemzet, melynek ilyén culturája van, elnyomható 
ideiglenesen ; de jövője nem foglalható le bármilyen 
erős hatalom részére sem; mert Deák Ferencz szerint: 
„Korunkban csak azon nemzetnek van biztos politikai 
jövendője, mely komolyan törekszik az általános mivelt-
ség színvonalára emelkedni s azon előre haladni." Es 
ilyen a lengyel nemzet. 

A jótékonyság szelleme annyira dominál Krakóban, 
hogy a négy keresztény kórházon kivül, még az izrae-
litáknak is van külön kórházuk. Kereskedelme nagy. Az 
idegen nem akadhat itt meg pénzével ; lévén itt 30 kis 
pénzváltó üzlet, ^és igy a muszka bizvást beválthatja 
rubeljeit, a német márkáit, a franczia frankjait , az olasz 
liráit, az amerikai dollárjait. Ha nem is tudja az idegen, 
hogy itt gabnatőzsde van, mely hetivásárok alkalmával 
kedden s pénteken a Hotel Lembergben székel, a keres-
delmi virágzására nézve elég következtetést vonhat a 
forgalom nagyságából. Az nagy de ellentétes. Igy p. o. 
a „Sukiennica" nevü épületben, melynek földszinti ren-
geteg hosszú, négyoldalról nyilt terme 5000 embert fogad-
hat be, körülbelül 100 bazár van elhelyezve. Az embert 
minden oldalról hivják, csak hogy ráadja fejét valami-
nek a megvételére. Az utczákon ellenkezőleg igen csen-
des a forgalom. Sok ember sürög-forog a legkisebb 
lárma nélkül. Kivételt képez a várhoz vezető utcza, a 
lengyel zsidó főkereskedők főtanyája. Ott már van zaj 
s az idegen arra is el lehet készülve, hogy ruhája szé-
lénél fogva behúzzák a bultba. Ok nem szorulnak az 
ujságbeli reklámra: s azért nem igen veszik igénybe a 
„Dziennik Polski" vagy a „Czasw hasábjai t ; győzik a 
szóbeli reklámot. Áruik között azonban sok az értékes, 
mint p. o. a vidra, vadmacska bundák stb. 

A gyáripar virágzását a világitó gáz-gyár, a vas-
gyár, a bútorgyárak, vas-, rézöntődé, gépgyár, petro-
leumgyár, gyufagyár, a miénknél jobb szivart produkáló 
szivargyár működése eléggé dokumentálhatja. 

Ott létünkkor a világitó gáz-gyár szünetelt, mert 
a dessaui társaság, mely birtokosa, a világítási árakat a 
várossal kötött szerződés ellenére, felcsigázni akarta. 

A városi vám ugyancsak magasra van felsrófolva, 
kellvén a falvakból behozott minden kiló hús után 3 
krnyi vámot fizetni. 

Krakó emelkedésére vall még a felhozottakon kivül 
a legújabban épített vagy épülőfélben lévő diszes épü-
letek egész sorozata. Igy az éjszaki s Lajos Károly va-
sút gyönyörű indulóházai, a kisded de szép szinház, s 
különösen sok külvárosi építmény, a hidak között a 
Ferencz József hid a Visztulán. 

Es ezen nagymérvű emelkedés kölcsönöz neki most 
diszt, dokumentálja életrevalóságát, ugy mint valaha 
diszt kölcsönzött neki a királyok ottani tartózkodása. A 
magyar-lengyel, úgyszintén a csupán lengyel királyok 
onnan küldték különösen a lengyelek s magyarok között, 
a kölcsönös kereskedés folytán felmerült, s a vámok 
ügyeit eldöntő királyi határozatokat, specialiter Eperjes, 
Bártfa, Kis-Szeben városok tanácsaihoz. 

Eötvös Károly mondja : „mivel az emberiség rendel-
tetése folytonos haladás : sohasem elégíthet ki minket a 
pont, melyen állunk." Ezen szavak igazsága ráillik Krakóra. 
Mert ha valamelyik város szellemi, anyagi központra 
érdemesítő fensőbbsége nincs méltányolva : akkor Krakóé 
nincsen. Pedig most jobban érdemelné meg mint a 
múltban. 

VEGYESEK. 
*** BucSllt hirdet szentséges atyánk október hó 

1-én kelt brevejében papi jubileuma alkalmából. Az 
atyai gyengédségtől sugallt szívélyes pápai levél teljes 
szövegét a jövő számban közöljük. 

— XIII. Leo pápa testvéröcscsét, a nagytudomá-
nyu Pecci József bibornokot, egészségi tekintetek miatt 
a Congregatio Studiorum elnöki tisztjétől fölmentvén, azt 
egyúttal Zigliara bibornokra ruházta. 

— A Nord és Pas-de-Calais nevü franczia departe-
ment-ok katholikusainak XV. nagygyűléséről a program m 
és napirend beküldetett szerkesztőségünknek. A nagy-
gyűlés f. é. nov. 29-től decz. 4-ig tart Lilieben. Mily 
óriási tevékenység fejlődik ki az ily kath. nagygyűlésen, 
— arról t. olvasóink fogalmat szerezhetnek abból, ha 
azt mondjuk, hogy maga a programm apró betűkkel 
5 nyolczadrétü lapra terjed, a napirend pedig 2 ugyanily 
lapot tölt be. A nagygyűlés három osztályra oszlik. 1. 
Hitbuzgalom. 2. Nevelés, tanítás, sajtó, felolvasások, a 
kath. szellem terjesztése, keresztény művészet. 3. A ker. 
szeretet ügyei, socialis ügyek, törvényhozás. A 2. és 3. 
osztály három-három bizottságra oszlik. Csak egy ily 
kath. nagygyűlést sikerüljön hazánkban létre hozni! A 
többi aztán magától következik. Világi híveinknek korszerű 
foglalkozást kell adni a világ legnagyszerűbb alkotása, a 
ker. hit jótékony befolyása körül, máskülönben betelje-
sedik Arany J . visiója az „Utolsó főpapról:" 

A büszke Szion elesett 
Az Isten vára omladék . . . . 

„ Te elhagyád ten-népedet . . . 
Az oltár rom, néped halott!'1 

Sajtóhiba. Mult számunk második czikkének czimében végzé-
sek helyett végzése olvasandó. 

Szerkesztőségi telefon. 

Győr. V. és G. Mind a kettő a legközelebbi számban. — 
Nagyszombat. Éljen! — Kassa. H. K. Hogyan lehetek eszköz ab-
ban ? — Feked. Meglesz. 

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

Budapest,, 1887. Ruduyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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IV. nagygyűlésének lefolyása. — Irodalom : „Régi magyar házassági jog." — Katholikus Szemle. — Vegyesek. 

Felelet 
a l e l k i p á s z t o r k o d á s k ö r é b ő l 

feltett I. kérdésre. 

Az illetékes plébános nem folyamodhatik a 
visszatért vagyis helyesebben a visszatérni óhajtó, 
s az akatholikus lelkész által kétszeri jelentke-
zéséről kiállított bizonyítványt felmutatható — 
de a professio fideit még le nem tett Osvári 
nevében a hirdetésektől való felmentvényért. 
Mert Osvári ekkor még az egyház kebelén kivül 
van, és a felmentvény oly egyházi kegy, melyet 
csak az egyház hive nyerhet el. Ámde Osvárira 
nézve nem a dispensatio a bannis a fődolog, 
hanem az, hogy ugyanő felmentvényt nyerjen 
ab impedimento eriminis, quia Osvári vivente 
sua légitima uxore novum matrimonium inire 
attentavit. Mihelyt Osvári a professio fidei leté-
tele után ismét az egyház tagjává lett, misem 
akadályozhatta az egyházi főhatóságot, hogy meg-
adja fontos okokból a dispensatiót ab impedi-
mento eriminis, és mivel a bontó akadályoktól 
való felmentvényhez a dispensatio a bannis vilá-
gosan és egyenesen szokott hozzácsatoltatni : a 
plébános is nem ugyan rögtön — ha csak tele-
phon utján nem érkezik a dispensatio — de 
ugyanazon nap, ha talán személyesen eszközöl-
hette ki a felmentvényt, megáldhatta licite et 
valide ezen házasságot. 

Hozzászólás a II. tárgyhoz. 
Cajus róm. kath. fiatal ember Regina izrae-

lita hajadonnal nem kelhet azon órában rögtön 
házasságra, amelyben ez utóbbi felvette a ke-

x) Religio 1887. II. félév 36. szám. 

resztség szentségét. Mert a plébános addig nem 
fotyamodhatik Cajus és Regina nevében a hirde-
téstől való felmentvényért, mig Regina nem keresz-
tény. Ellenben a mai gyors közlekedési eszközök 
mellett megtörtént, hogy a plébános ugyanazon nap 
mise közben, azaz közvetlenül a mise előtt Re-
ginát megkeresztelte, a mise alatt megáldoztatta, 
reggel hat óra tájban, azután kinyervén kielégítő 
okokból a felmentvényt, ugyanazon nap délután 
6 óra tájban Cajus vőlegényével megesküdtette. 

Zsemlics István. 

Legyen viiágosság! 
Végszó a győri élő lelki rózsafüzér ügyében. 

Innen-onnan egy éve lesz, hogy e becses lapok 
hasábjain a győri élő lelki rózsafüzér anyatársulatot, 
mint az élő lelki rózsafüzér és szűz Mária szeplőtelen 
szivének ikertársulatát keletkezésében, mivoltában és 
szervezetében ismertettem. Czélom volt a titkok váltására 
vonatkozólag megnyugtatni azon paptársaimat, akiknek 
plébániájában a győri élő lelki rózsafüzér társulat honos ; 
nehogy a b. e. Pius pápa által 1877. aug. 17. Quod 
iure háereditario breveben rendezett tisztán csak élő 
rózsafüzér társulattal összezavarják, és vele együtt neve-
zett breve körébe vonják. Hogy világosan és kielégítően 
írtam, onnan következtetem, mivel czikkem megjelenése 
után anyatársulatunktól csak egy egyházmegyébe egy-
szerre 89 azaz nyolczvankilencz bekebelezési okmányt 
kértek több mint 20,000 taggal. 

Mind emellett azonban sajnosan kellett tapasztal-
nom _egészen a legújabb időig azt is, bogy anyatársu-
latunkat illetőleg a kedélyek folyton izgatottságban 
tartatnak és bennük időről-időre az ingadozás, kétkedés 
és lelki nyugtalanság hullámai szándékosan felkorbácsol-
tatnak. Érkeztek hozzám ez idő alatt anyatársulatunkra 
vonatkozó udvarias modorban tartott megkeresések, de 
jött egy a sorok között sértő levél is. Amazokra a leg-
nagyobb készséggel válaszoltam és ugy látszik megnyug-
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tatólag, mert válaszom vétele után az egyik igazgató a 
titkokat tőlem kérte 500 példányban ; ez utóbbira nem 
válaszoltam, mivel én is csak sérthettem volna, mit még 
a sorok között sem akarok tenni. Tisztelem az igazságot, 
melyen a b. e. IX. Pius pápa által rendezett élő rózsafüzér 
nyugszik, és még gondolatban sem fogom ellenezni a 
titkok sorsolását, sőt ha kellene -védelmezném is, de 
óhajtom egyszersmind, bogy kiki tiszteletben tartsa azon 
igazságot is, melyen a győri élő lelki rózsafüzér anya-
társulatunk nyugszik, mert ezt mint amattól lényegében 
elütőt, ép ugy pápai tekintély védi, mint amazt. Az 
tisztán élő rózsafüzér társulat, és igy szervezetére vonat-
kozólag feltétlenül irányadók azon intézkedések, melyeket 
b. e. IX. Pius pápa breveje által a rózsafüzér társulatok 
ujjá szervezésére felhatalmazott időszerinti dominikánus 
generalis ád ; ez nem tisztán élő rózsafüzér társulat, ha-
nem elválaszthatlan tőle szűz Mária szeplőtelen szivének 
társulata ; tehát az újjászervezés alá nem esik, de nem 
is eshetik, hanem fenn kell állania ugy, amint azt b. e. 
XVI. Gergely pápa megerősítette. 

De gyujtsuk meg a józan ész fáklyáját és kisértsük 
meg fényénél a győri anyatársulatot a b. e. IX. Pius 
által kiadott breve körébe vonni. 

Előzmény gyanánt P. Sanvito, a dominikánus gene-
ralis gondolkozás módja szerint és jóváhagyása mellett 
beszélek és levezetem a józan ész helyben hagyása mel-
lett a következtetést, hogy a győri anyatársulatot mint 
ilyent a dominikánusok généralisa sem akarhatja, annál 
kevésbé más, hatáskörébe hozni. 

IX. Pius pápa 1877. aug. 17. a dominikánusok 
kérelmére kiadta a Quod iure haereditario brevet, mely-
nek erejével minden élő rózsafüzér társula to t x ) a domi-
nikánusok időszerinti generálisának fönhatosága alá 
rendelt. 

1878-ban egyházi jóváhagyással megindult tudtom-
mal egy német *) és franczia havi folyóirat, az egyik 
Marien-Psalter, a másik Couronne de Marie czimmel. 
Mindkettő azon czélból létesült, hogy a dominikánusok 
ez időszerinti généralisa, P. Sanvito, a pápától a rózsa-
füzér társulatok ujjá szervezésére nyert hatalmát a ke-
resztény világ előtt miheztartás végett kifejtse és kör-
vonalozza. Teszi is a legkisebb részletekig. Az 1878. 
márcziusi vagyis 4-ik füzetben .ez ál l : Aus dem päpst-
lichen Breve und dem vorstehenden Erlass zieht die 
Couronne de Marie die direkten Folgerungen, welche 
sich der hohen Approbation das genannten Hochwürdigsten 
P. Sanvito erfreuen. 

A győri anyatársulatra kedvező következtetés igy 
hangzik : Er (der lebendige Rosenkranz) darf mit keinen 
anderen Werke verschmolzen werden, sondern muss ohne 
Zusatz und Änderung seinen Namen bewahren, so dass 
jede Verwechselung unmöglich ist. Er muss seine eigene 

x) Azokat t. i , melyeknek tagjai csak arra köteleztetnek, hogy 
a rózsafüzérből egy tizedet elmondjanak. A győri anyatársulatnál 
ezen leiül el kell mondani a Mem or are-1 és egy üdvözletet egy 
kis fohásszal ; 

2) Marien-Psalter I, Jahrg Heft. 8. Berlin. 1878. Az egyházi 
jóváhagyás e füzeteknél azt is jelenti, hogy a rózsafüzérre vonat-
kozó minden állitás IX. Pius brevejének szellemében van irva. 

Organisation und Direktion bewahren, so wie sie aner-
kannt und feierlich approbirt ist von Gregor XVI. und 
Pius IX. Es steht in der Gewalt keines Rektors, etwas 
daran zu ändern, selbst der oberste Direktor erfreut sich 
nicht einmahl dieses Privilegiums. 

Mi következik ebből? Kétségkívül ez: 
1. az újonnan szervezett élő rózsafüzért nem szabad 

más társulattal egybeolvasztani ; 
2. kell, hogy az újonnan szervezett élő rózsafüzér 

megtartsa saját szervezetét ; 
3. nem áll hatalmában egy igazgatónak sem ezen 

élő rózsafüzér szervezetén valamit is változtatni, olyany-
nyira, hogy még a legfőbb igazgató sem bir e kivált-
sággal. 

Ezek után, 
1. ha valaki a győri élő rózsafüzér társulatot, mely 

az élő rózsafüzér és szűz Mária szeplőtelen szivének pá-
pailag egyesitett társulata, egybeolvasztaná az újonnan 
szervezett élő rózsafüzér társulattal, tiltott dolgot csele-
kednék, mert P. Sanvito nyilatkozata szerint ezt tenni 
nem szabad; 

2. ha valaki a győri anyatársulatot, mint ilyent a IX. 
Pius által kiadott breve keretébe vonja, az újonnan szer-
vezett élő rózsafüzér szervezetét megváltoztatja, mit P. 
Sanvito szerint, tenni nem szabad; 

3. senki, még a dominikánusok időszerinti généra-
lisa, k i re ' az élő rózsafüzér szervezése örök időre bízatott, 
sem bir azon hatalommal, hogy az újonnan szervezett 
élő rózsafüzér társulat szervezetén változtasson : már 
pedig ha valaki a győri anyatársulatot nevezett genera-
lis hatáskörébe vonná, lényegesen megmásítaná az újon-
nan szervezett élő rózsafüzér társulat szervezetét, mit P. 
Sanvito szerint, tenni nem szabad. 

Ugy hiszem, ez elég természetes és világos követ-
keztetés. 

Különben mit is kérelmeztek a dominikánusok IX. 
Piustól? E z t : Wir , irja IX. Pius, möchten die Oberste 
Leitung und Obsorge für die einzelnen Zweigvereine 
desselben (des lebendigen Rosenkranzes) den Rektoren 
der an verschiedenen Orten bestehenden Erzbruderschaft 
vom h. Rosenkranze mittelst unserer Machtvollkommen-
heit übertragen.1) E szerint a dominikánusok azt kérték, 
hogy a pápa a fiók rózsafüzér társulatokat (Zweigver-
eine) az anyatársulathoz csatolja és a fővezetést reájuk 
bízza. Ezt kérték, és ezt kapták. Wir, ir ja IX. Pius, 
übertragen, Kraft unserer Apostolischen Auktorität für 
alle Zukünftigen Zeiten das Amt der Obersten Leitung 
des lebendigen Rosenkranzes unserem geliebten Sohne 
dem Generalobern des Ordens der Predigerbrüder; die 
Leitung aber und die Obsorge der Zweigvereine oder 
Genossenschaften des lebendigen Rosenkranzes vertrauen 
wir den Vorstehern oder Rektoren der an verschiedenen 
Orten bestehenden Erzbruderschaft vom h. Rosenkranze 
an, ebenfalls Kraf t unserer Auktorität und für immer. 

Kérdem most már, a győri élő rózsafüzér társulat 

Quod iure haereditario 1877. 17 a Aug. Yide Marien-Psaltter 
I. Jahrg. 4. Heft. Berlin 1878. 

-) Marien-Psalter 1878. I. Jahrg. 4 Heft. Quod iure hat-
red. etc. 
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nevezhető-e fiók-társulatnak (Zweigverein), midőn az a 
dominikánusokra bizott rózsafüzér anyatársulattól lénye-
gében elüt? Fiók-társulat-e az, mely nem az anyatársu-
latba való bekebelezés által, hanem egyenesen pápai 
jóváhagyás és megerősítés erejénél fogva áll fenn, mint 
a győri anyatársulat? Semmi esetre sem. Ergo IX. Pius 
breveje érintetlenül hagyja a győri anyatársulatot és 
tagjai, sorsolás nélkül, a XVI. Gergely pápa által jóvá-
hagyott és megerősített titokváltás által mint eddig, ezután 
is részesülnek az engedélyezett búcsúkban. 

Nos cum prole pia, benedicat virgo Maria ! 
Varga János. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 8. Pápai jubiláris kiállítás a fővá-

rosban. III. — Ha folytatjuk szemlénket, az értékes 
ércztárgyakat rejtő üvegszekrény mellett ott találjuk 
ismét Magyarország herczegprimása, Simor JánOS bi-
bornok-érsek ő emja ajándékait. Husz teljesen felszerelt 
misemondóruha két sorban (7 fehér, 5—5 vörös és viola-
szinü, 2 fekete, 1 zöld,) melyek ama czélnak teljesen 
megfelelnek, a melyre adattak. Alattuk jó csomag egyházi 
fehérnemű volt látható, hasonlólag ő emjának ajándéka. 
Es a mi újdonsága és gyakorlatisága által leginkább tet-
szett és majdnem a legtöbb nézőt odaszegezte, az ama 
teljesen felszerelt missió-szekrény volt, melyben minden 
a szt. miséhez és egyéb szent ténykedésekhez szükséges 
szerek (összesen 25) együtt vannak könnyen trans-
portálható szekrényben, mely egyúttal egyszersmind ol-
tárnak is szolgál. Volt elég bámulója, kivált mikor a 
majdnem szüntelen magyarázásból megértették, hogy 
ez tulajdonképen nem „Hausapotheke," sem „Feldküche," 
mint ezt maliciából vagy tudatlanságból többen mon-
dogatták. 

Az ősrégi Esztergom-főmegye azonban nemcsak nagy-
nevű főpásztorának fejedelmi ajándékai által volt képviselve 
ezen diszes kiállitáson, mások is jelentkeztek és szép 
igyekezettel sorakoztak a főpásztor kitűnő példájának 
hatása alatt a közös verseny zászlaja alá. 

A nagyszombati orsolya-apáczák fehér moire-on 
igen gazdagon és Ízlésesen aranynyal hímzett misemondó-
ruhája valóban egyik remeke volt a kiállításnak. Az ál-
taluk készitett fehérnémü is igen finom munka. A buda-
pesti kiállítók közöl megnevezzük : Gróf Szapáry István-
nét, Ráday Biri grófnő ő excját (a pestmegyei főispán 
nejét), ki szépen hímzett fehér misemondóruhát ajánlott 
fel ő szentségének ; Rudnyánszky Ferenczné ő nga szin-
tén igen szép misemondóruhát hímzett és hozzá való 
diszes fehérnémüt is készitett. Ghyczy Ida és Hegyessy úr-
hölgyek sajátkezüleg dolgoztak egy-egy szép misemondó-
ruhát. Az Oberbauer czég, valamint Szüts és társa ha-
fionlólag egy-egy misemondóruhával szerepeltek ; az első 
egy szép violaszinü moire-casulát, a másik egy csinos 
vörös misemondóruhát küldött. Dr Ott Ádám, buda-
pest-józsefvárosi segédlelkész gyűjteményes kiállítása sok 
dicséretet aratott Csinos fehér casula, szépen kivarrt 
alba, egy karing, két magán-dupla stóla, szentelt ola-
jokra való pixisek, egy felszerelt bursa, több egyházi 

fehérneművel együtt a már előbb emiitett urmutatón 
kivül oly collectiót képeznek, minőt kevés segédlelkész a 
világon fog a vatikáni kiállitáson felmutathatni. Még két 
igen szép munkáról kell megemlékeznünk. Az egyik az 
angol kiasszonyok budapesti intézete által készitett és 
felajánlott két rendkívül szép pulpitus-takaró, (az egyik : 
„Ave Maria," a másik: „Salve Regina" feliratot mutat), 
melyek a legszebb módon egyesitik a leggyönyörűbb 
festést és hímzést atlasz-alapon. A színek finom vegyü-
lete, a nuance-ok pompás érvényesülése, a remek kivitel 
valóban mesterműve minősitik ezt a két kézimunkát, 
melyeknek számos bámulója akadt. Volt még a főváros-
ból két pompás kézimunka, a t. cz. i?osa-nővérek (Re-
gina és Ida) rendkívüli türelmének és finom ízlésének 
alkotása, melyek kivált a szakértő hölgyvilág részéről 
osztatlan tetszésben részesültek : egy ötödfél méter hosz-
szu és jó széles oltárteritő kézimunka által előállítva és 
karing (point-lacc), melyek a t. ajándékozóknak minden 
tekintetben becsületükre válnak. Gohl-Maszlaghy M. urnő 
diszes kötésű római misekönyvet, nemkülönben, dr Em-
mer Kornélné selyem- és aranyhímzésű velumot ajándé-
koztak. 

Az esztergomi főmegyéből ezeken kivül még a 
következő ajándéktárgyak voltak kiállítva: Steinlein 
Leontine grófné egy diszes casulája, ft. Seyler Károly, 
bajcsi plébános egy violaszinü hímzett casulája, Szered 
községnek vörös hímzett casulája, a hátsó oldalnak alsó 
részén hazánk czimerével. Az érsekujváriak is kitettek 
magokért, Horváth József'né buzgólkodása következtében 
csinos casulát (a város czimerével e körirattal : Oppidum 
archiépiscopale Érsekújvár in Hungaria stb. stb.) vagy 
76 darabra rugó egyházi fehérneműt állítottak ki, köz-
tük több igen szép darab; Barsi Józset, érsekújvári 
mézeskalácsos pedig két szép nagy húsvéti gyertyát 
állított ki. Szakolcza is szépen volt képviselve. Andreics 
M. Gödölle Pálné és Kapcsay Jánosné lelkes buzgólkodása 
következtében ugy minőségileg, mint mennyiségileg te-
kintélyes contingenst állítottak ki. Jó nagy halmaz egy-
házi fehérnemű (néhány darab gyönyörű csipkékkel, 3 
oltárteritő, 4 alba, 9 karing, 15 humerale, 30 palla, 40 
corporale, 48 kehelytörülő és 3 vég csipke oltárteritőre, 
3 pár oltárvánkossal együtt kétségkívül tekintélyes con-
tingens. A pozsonyi notre-dame, szt. Erzsébet-apáczák is 
szép mennyiségű és minőségű egyh. fehérneműt aján-
lottak fel ő szentségének. Boltizár Paula urnő igen 
finom kivitelű csipke velumot, özv. gróf Szapáry Béláné 
Pozsonyból pedig egy diszes vörös casulán kivül több 
egyházi fehérneműt ajánlott fel. A nagyszombati kath. 
legényegyesület szép karinget küldött, hasonlólag az 
esztergomi (szent Anna-templom melletti) apáczák és 
a stomfai apáczák egyet-egyet. Havas Jólán Esztergom-
ban diszes ciborium-köpenyt ajánlott fe l ; stb. stb. Az 
irodalmi termékekről máskor. (Folyt.) ? 

Kassa, október hóban. Oszi élmények. IV. (Vége.) — 
Ime ! a történelmi nevezetességű városnak rövid 

ismertetése, mit egyik tourista kollegám s paptársam 

') Albrecht István. 
38* 
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mindent megfigyelő s nagy látkörre valló leirása után 
teszünk közzé. Miután e leirás hü képét adja Krakó-
nak : nem akartunk uj ecseteléssel időt rabló ismétlésekbe 
bocsátkozni. — Hü kalauzom volt e k é p ; nem vonhatok 
le belőle — de nem is sokat adhatok hozzá. Evek óta 
hever Íróasztalomban, s a mikor először olvastam, ha-
tározattá vált bennem a gondolat : hogy a szomszéd 
Lengyelország egyik fővárosát, Krakót (e kis Rómát) 
43 templomával meg kell látnom. Erre most a kassa-
miskolczi társaskörrel, melyhez néhányan Eperjesről 
is csatlakoztak — jó alkalom nyilt. Aranymisés helynö-
riökünké az érdem, ki a szükséges engedélyt kegyesen 
megadta, és Mayer kanonok urat illeti a hála: jó szive 
megkönnyítette utunkat : „Per hoc enim — mint Palásthy 
szépen mondja — excolitur animus." Tan kiért imád-
koznom, — lesz kikről ,Tollrajzaim'-ban megemlékeznem. 

Kíséretünkben volt ez őszi kirándulásnál a „Kassai 
Szemle" genialis szerkesztője is, ki az egészet oly ha-
marosan és érdekszerüen irta le, a hogyan mi azt, az ékes 
tollú s a mai lapirodalom színvonalán álló publiczista-iró 
Ries Lajosnál már megszoktuk. Nem bánja meg, ki a 81, 
82 és 83 számokat megrendeli : beválik mind a három 
emléklapnak. Csupán egy passust kifogásolunk : „Negyven-
egy római kath. templom, mindegyike drágaságokat 
rejteget, mig a lengyel nemzet ott hever szegényen, ron-
gyokban." E tétel — ha nem is volt czélzással írva, — 
illustrátiot igényel. Oh ne a fényes templomok, hanem 
Lengyelország pióczáinak — a zsidóknak, kik Krakó 
lakóinak csaknem felét teszik, tudja be a nép nyomorát 
és szegénységét! A templomok sokasága és disze, a 
nép vallásos érzülete és erkölcse mellett szól. Hagyo-
mányos lengyel typus az, mit respektálni igen — de 
megaposztrofálni nem illő, nem szabad. Az igen tisztelt 
szerkesztő ur hihetőleg, csak futó szemlét tartott Krakó-
nak számos utczáin ki-kimagasló templomai fölött : de 
azok gondozói — s a nép lelkivezetőive] aligha jöt t 
érintkezésbe; pedig tán megérdemelte volna az a jezsuita 
zárdafőnök,x) vulgó Juden-Apostol. P . Eberhard a ma-
gyar kirándulók, ha nem is tisztelgését, — legalább 
figyelmét, a ki csak magában Krakóban, tiz év alatt 
280 zsidó családot megkeresztelt, 300 eretneket meg-
térített és 100 nőt a bukás küszöbénél megmentett . — 
Társaságunkban volt a kassai clerusból egy premontrei 
főgymnasiumi tanár, Istvánjfy Pál is, kivel a templomok 
bejáratánál és a zárdalakók felkeresésénél többször talál-
koztam. Hihetőleg XIII . Leo pápa jubileumán is jelen 
lesz s fogja másodízben látni Rómát. Boldog ember ! 

Bejártuk (gratis) a csinos és választékos kis len-
gyel kiállítást is, minek fő érdeke és becses abban áll, 
hogy a közszemlére kitett tárgyak, tisztán lengyel pro-
duktumok. 

Időzésünk harmad napján, a világhírű sóbányát, 
Vielicskát néztük meg ; öt negyed órányira van a város-
tól. ,Isten hozta! ' magyar felirat diszlett az állomáson. 

*) Két társával lakik bérelt házban templomjuk közelében. 
A tultömött fogadókból kiszorítva igénybe vettem a jó atyákat. 
Szivesen láttak : pedig másodmagammal voltam. Öröm volt őket 
megfigyelni : életmódjuk egészen hivatásszerű, szent, angyali. És a 
világ mégis üldözi? Mert nem ismeri vagy roszul ismeri őket. 

Zeneszó mellett vonultunk be. Virágeső hullt ránk. — 
Vielicska szépei kendőiket lobogtatták. Rövid étkezés 
után, fehér kabátokba bujtatva, 60 ölnyire mélyedtünk, 
hová egy óriási gép, két vaskalitkában ötösével vitt le ;: 
onnét különféle irányban, de mindég lejebb, még egy-
szer akkora mélyedésbe kaluzoltak. A számtalan lépcső-
kön ingott a lábunk; a lejárat különben elég jó és ve-
szélymentes. Nagyszerű volt a kivilágítás ; tündéri fény 
vett körül. A karfákon mindenütt lampionok, a mélyedé-
sekben bengaliai tüz, s a mulató termekben a sorlámpák 
egész garnirungja övezte a párkányzatot. Mindjárt az 
első kamarában egy 200 lángú sókristály csillár ömlesz-
tette ránk fényét, szemben vele egy bányász alakja trans-
parentben, ily felirattal : „Szerencse fel!" Minden fordu-
lónál zene ; a csilláros termekben pedig gazdag buffet. 
Ének, szavalat, táncz, váltakoztak. Rudolf és Stefánia 
só lúgosai mellett, egy tó feletti hidon át, nagy űrbe 
jutot tunk. Fel-felszökkentek a röppentyűk. Jó negyed 
óráig néztük a szép tűzi játékot; világánál, fáklyatánczot 
járva, hallaták magokat a bányarémek, a mi, ily kísér-
teties űrben, sajátságos tünemény, unicumszerü látomány. 
Oszi élményeink felejthetetlenek maradnak. Utunk trium-
phalis jelleget öltött. Az egész vonalon a legszívesebb 
fogadtatás, üdvlövés, zene, kész asztal stb. (éjnek idején 
is). I t t -ot t a mezőn, tüntetőleg salutált a munkás nép 
is. Csak az idő tett kivétel t : az ég megvonta tőlünk 
napját ; minek a fényképész vallotta legnagyob kárát , . . . 
de a mi jó kedvünket is paralizálta. — Jól mondta a 
ki mondta : ,derült kedély, derült ég alatt, kívánatos óra! ' 

Valóban ! Lengyel szomszédaink kitettek magokért.1) 
Csak a tiszteletünkre adott fényes és nagyúri estebéd és 
egy más bucsulakoma, melyben ők is, celebritásaikkal 
mind a két nemből vettek részt, sokba kerülhetett a 
városnak. Csupán mi magyarok százon felül voltunk. 
Tiszteletünkre díszelőadás volt a színházban, a lap pe-
dig magyar nyomtatásban jelent meg. Nagy becse és sza-
bad bejárata2) volt a magyar jelvénynek ; kabátján vi-
selte mindenikünk. 

Ütöt t végre az elválás órája, és mi a kiállítási 
éremmel mellünkön, felbokrétázottan hagytuk el Krakót. 
Közeledtünk a lengyel határhoz. Az uj-szandeczi állomás 
még szebben fel volt lobogózva. A város elöljárói, foko-
zott szívességgel, ünnepi mezben fogadtak. A zenekar 
rázendítette a „ Rákóczy w-t. Kész asztalhoz ültünk. Rö-
vid, mert sietős volt a vándor-étkezés ; miközben virág-
csokrokat osztogattak. Annyi sok élmények után, a hála-
érzete szólásra késztetett. Én tehát a lengyel clerus 
emlékének, mely a hit bölcsőjében dajkálta és nagyra 
nevelte fiait, szenteltem a váló perczeket, hálát adva 
Istennek, hogy lengyel földön, a vértanuk földjén meg-
fordultunk s a megkoszorúzott hősök sir jánál 3) Bajzával 
elzengtük : 

A vmillenariumu-\or viszonozhatjuk. 
2) Krakó nevezetességei közt csak a Jagelló-könyvtárt ho-

zom fel, hol a munkahirü Krasevszky-n&k ötszáz kötet regéi 
vonják magukra a jövevény szemlész figyelmét. Nemes czélt tűzött 
ki magának e rengeteg vállalatnál : a franczia ledér-müvek kiszo-
rítását a lengyel olvasókörből. Második Origenes Adamantinus. 

3) Báthory, Kosciuszko. 
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Nyugosznak ők, a hős fiak, 
Duló csaták után — 
Nyugosznak ők; sirjok felett 
Zöldéi bokor, zöldéi virány — 

Pohárcsörtető „éljen"-ek harsongtak fel a hitbuzgó, 
szabadság- és vendégszerető lengyelekre, a jó és balsors-
ban velünk osztozkodó szomszédokra. A népek Istene 
védje, hazájokat uj életre hozza, s mint az emlékfüzére-
ket virágoztassa ! 

Köszönetünket Borsod fiának, a társaság vezetője- és 
szónoka, Radványi, a miskolczi keresk. kamara elnöke ő 
nsgának ! 

Szerepkörét rögtönzött válasz- és asztali beszédjei-
vel fényesen töltötte be s a magyar szónokok hírnevét 
emelte. A társaságban, tán én vettem legtöbb hasznát a 
krakói ú tnak: mert a bánya-lég, Vielicska sós levegője, 
jó hatással volt egészségemre ; megedzett, megerősített. 
Elmehetek Rómába. Tollrajz. 

Róma, nov. 1. Canonisatio és bucsuk. — 
A Congregatio rituum ma ő szentsége jelenlétében 

ülést tartott. Kihirdettetvén a decretumok a serviták hét 
alapitójának, továbbá Claver, Berchmans, Rodriguez Alfonz 
és De la Salle János csodáinak hitelesítésére, felolvastatott a 
decretum nicosiai Félix kapuczinus r. szerzetes beatifica-
tiójának megkezdhetése iránt. Ezek után a szent atya kö-
vetkező allocutiót tartott : 

„Nostro exoptatum animo percipimus hodie singu-
iaris laetitiae fructum, ex eo videlicet, quod, absoluta 
feliciter caussarum cognitione, maturitas propinquet gum-
mös decernendi honores heroibus christianis, de quibus 
modo décréta prolata sunt. — Profecto aequum est, 
sanctius coli et augustius celebrari tantam eorum virtutis 
excellentiam, cui quidem non dubiis portentis et mira-
culis Deus ipse testimonium impertivit; quaeque, velut 
editiore collocata loco, facilius poterit intuentium animos 
in sui imitationem posthac conducere. — Haec sane 
Ecclesiae catholicae vis est, haec virtus ipsi unice propria, 
praestantissimas virtutes, Dei munere, primum gignere, 
maternoque studio alere, et sensim ad summum addu-
cere ; deinde vero ad religionem raemoriamque immor-
talitatis consecrare ; idque honoribus tarn magnis, ut ne 
cogitatione quidem fingi majores in terris queant. 

Nec sine quodam divinae Providentiae consilio fieri 
putamus, ut tot vel conditores vel alumni Ordinum reli-
giosorum tantum gloriae fastigium hoc tempore una 
adipiscantur. Potest enim aetas nostra, saepe utilitatum 
suarum male provida, ex hinc recognoscere quorsum re-
ligiosorum sodalium collegia spectent, quae passim cer-
nimus vel opinionum levitate contemni, vel considerata 
invidia atrociter violari. 

Nos interim fidenti animo tollimus in caelum oculos 
ad clarissima illa Ecclesiae ornamenta et lumina ; et pro 
maxima, qua apud Deum gratia valent, catholicum nomen, 
praecipueque romanum Pontificatum, ac Nosmetipsos tarn 
diuturna asperaque dimicatione jactatos eorum tutelae 
suppliciter commendamus." 

A pápa által az ő papi jubileuma alkalmából en-

gedélyezett búcsúkról szóló breve a „Moniteur de Rome" 
után igy szól : l ) 

XIII. LEO pápa. 
Minden hivőnek, ki ezen iratot olvasni fogja, üdv 

és apostoli áldás ! 
Az uj év első napjának közeledtével, melyen Isten 

kegyelméből áldozó papságunk jubileumát ünnepeljük, 
egy szivvel és lélekkel ujjonganak örömben a föld min-
den népei s a társadalomnak minden osztályai, és a nehéz 
időkben, midőn Isten akarata szerint hivatva vagyunk 
sz. Péter dicső apostoli székét betölteni, vallásosságukban 
csodálatra méltó ünnepies formákban szolgáltatják hüsé-
göknek, szeretetöknek, tiszteletüknek és áldáskivánataik-
nak lélekemelő bizonyitékát. Istenre hárítjuk vissza e 
nagy dicsőséget, a ki szomorúságunkban vigasztal bennün-
ket, s kérjük szünet nélkül, hogy áldja meg az öss«es 
keresztény népeket s adja meg nekik a régen óhajtott 
békét s egyetértést. 

Meghatva az őszinte ragaszkodás és valódi jámbor-
ság e nyilvánulásai által, s engedve a hozzánk intézett 
abbeli kérelmeknek, hogy lelki gyermekeink, örök üdvük 
erősebb biztosítására, valami hasznot hajtsanak atyjok 
ünnepéből, elhatároztuk, hogy megnyitjuk az egyház 
kincstárát, melylyel a rendelkezést Isten reánk bízta. En-
nek következtében, támaszkodva a mindenható Isten ir-
galmasságára és szt. Péter és Pál apostolok tekintélyére, 
az Urban teljes bucsut engedünk és a bűnök teljes bo-
csánatát a hivek közöl mindazoknak egyenkint s nem-
különbség nélkül, kik áldozári jubileumunk alkalmából 
Rómába zarándoklatban jönnek, hogy igy illető nemze-
tök részéről nyilt és nyilvános tanúságot tegyenek ke-
gyeletökről és ragaszkodásukról és teljesítsék a tisztele-
tet s leróják az engedelmességet az iránt a legfőbb ha-
talom iránt, melylyel Isten bennünket felruházott. Úgy-
szintén, nemkülönbség nélkül mindazoknak a kereszté-
nyeknek, kik e római zarándoklatokat lélekben követik 
és szivökkel ápolják, hasoulókép azoknak, kik bármi 
módon e jámbor zarándoklatok sikeréhez gondoskodá-
sukkal hozzájárulnak, ha áldozári jubileumunk napját, 
azaz a közelgő január 1-ét megelőzőleg, a (hármas) 
szent rózsafüzér egyharmadának elmondásával kilencze-
det tartanak és ha ezt a kilenczedet az ezen jámbor 
zarándoklatuk audiencziáinak szánt idő alatt ismétlik, és 
hogyha meggyónván és megáldozván, plebániájok temp-
lomát vagy valemely más templomot vagy nyilvános 
oratoriumot meglátogatnak, buzgó imákat küldve Istenhez 
a keresztény fejedelmek egyetértéseért, a tévtanok ki-
irtásaért, a bűnösök megtéréseért és lelki anyjuk az 
egyház felmagasztalásaért, — mi az Urban teljes bucsut 
és teljes bűnbocsánatot engedünk, valamint áldozári 
jubileumunk napján épp ugy azon az ünnepen, a mely 
a fentebb meghatározott időn belül, a kinek-kinek tet-
szése szerint ismételt kilenczed után közvetlenül követ-
kezilf. Ezenkívül mindazoknak, kik legalább bűnbánatot 
tartva, ezeket a kilenczedeket elvégzik, minden kilenczed 
napjára, az egyház bevett szokása szerint, háromszáz 
napi vezeklést engedünk el abból, a mire bármi módon 

*) Magyar lapokban ez az okmány eddig nem elég szaba-
tos fordításban jelent meg. 
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kötelezve lennének. Mindezek a bucsuk, engedélyek és 
vezeklési intézkedések megengedjük, bogy a tisztító he-
lyen szenvedő lelkek javára is fordíthatók legyenek és 
azt akarjak, hogy ne továbbra mint erre a (t. i. jubi-
láris) évre szóljanak. Contrariis non obstantibus quibus-
cunque. Végül azt akarjuk, hogy ezen iratunk másola-
tainak avagy nyomdailag készült példányainak is, ha 
azok közjegyző által hitelesíttetnek és egyházi méltóság 
pecsétjével elláttatnak, ugyanazon hitelesség tulajdonit-
tassék, amilyen jelen iratunknak tulajdoníttatnék, ha az 
kézbesittetnék vagy előmutattatnék. Kelt Rómában, sz. Pé-
ternél, a halászgyürü alatt, pápaságunk tizedik évében. 

(P. h.) Ledochoivski M. bibornok 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A nagyszombati vikariátus területén lakó róm. kath. 
tánitók egyesülete október hó 27-én Nagyszombatban 

tartott IV. nagygyűlésének leíolyása. 

A terjedelmes nagyszombati vikariátusi kath. tanító-
egylet e negyedik nagygyűlése a következő módon folyt le. 

1. Reggeli 1/28 órakor szent misét végzett a főtemp-
lomban nagyságos és főt. Olhauser Mihály kanonok, 
kiérd, képezdei érseki igazgató ur. 

Tiz órakor a városháza tanácstermében összegyü-
lekeztek az egyházi és világi kartársak, számszerint mint-
egy százau. 0 méltósága Boltizár József püspök ur, ér-
seki helynök, egyesületi tiszteletbeli elnökünket három 
tagu küldöttség hivta meg a gyűlésre. Ott láttuk az 
összegyűltek diszes sorában ngos Olhauser Mihályt és 
Schulcz János kanonok, valamint ngos. Róth József kir. 
tanácsos és pozsonymegyei kir. tanfelügyelő urakat, te-
kintetes Korpásy Gábor nyug. uradalmi főtiszt urat, a 
lelkes tanitó-barátot. 0 méltósága, szeretett tiszteletbeli 
elnökünk, ft. Boltizár József félsz, püspök ur megjelenvén 
a teremben, harsogó éljenzéssel fogadtatott s elfoglalván 
tiszteletbeli elnöki székét, ékesen szóló ajkai ismét azon 
beszédek egyikét mondották, mely a népnevelők szivét hiva-
tásuk iránti lángoló szeretetre buzditja. íme az apostoli 
ihlettséggel illatozó gyönyörű szózat. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 

Nagy öröm tölti el keblemet, valahányszor alkalmam 
nyilik ez elnöki helyről üdvözölhetni Önöket, Tisztelt 
Uraim ; de különösen örvendek ma, midőn szokottnál na-
gyobb számban összegyülekezve látom Önöket, jeléül an-
nak, hogy nem hanyatlik, hanem erősbödik a szeretve 
tisztelt tanitókarban a katholikus irányú, s ezen azért 
igenis helyes tanügy iránti buzgalom. S ugyanezért fo-
gadják tőlem ismételten a legszívélyesebb üdvözletem és 
tiszteletem őszinte kifejezését. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! Ha az embernek életét 
a bölcsőtől egész a sirig figyelemmel kisérjük : találunk 
abban egy korszakot, melynek jó vagy rossz irányításától 
függ egész jövőjének szerencsés vagy szerencsétlen sorsa. 
Ez időpont a gyermeki kor, mely az emberi élet tava-
szának méltán neveztetik. 

Es kérdem, kinek van még ekkor a gyermeki gyen-
géd ész és sziv hajlitására nagyobb és közvetlenebb 

befolyása, mint annak, ki a gyermeket édes anyjától 
további gondozásra, kifejtésre és oktatásra átveszi, — 
az iskola-tanítónak ! akinek mintegy vezérlő angyali 
mentőnek egész bizalommal adatnak át a gyengéd keblű 
magzatok, hogy azoknak szellemi kenyeret szegjen, velők 
folytonosan, s közvetlenül közlekedvén, értelmöket és 
szivöket egyaránt képezze és nem csak földi, hanem 
a mennyei boldogság felé is irányítsa — Igenis, tavaszi 
föld a gyermeki kedély, mely a hasznos növényeket, 
de a gyomot is, még pedig ezt rendesen bujábban, meg-
termi; — és, hogy ez utóbbi amazokat el ne nyomja, szak-
értőleg képezett és ügyesen gyomláló sőt irtó kéz el-
kerülhetlenül szükséges. S itt felmerül a kérdés, mily 
módon eszközölheti ezt legczélszerübben a tanitó ? 

De e kérdésre megfelelnek kivülem a legbölcsebb 
szakférfiak, midőn intik és sürgetik a tanitót, hogy a 
tanitást el ne különítse a neveléstől, vagyis az értelmet 
és a szivet egyenlő arányban és kellő összhangzatban 
mivelje ; mert az iskolának nem szabad csupán értelmi 
ismeretek terjesztésére szoritkozni, hanem sziv és akarat-
képző, Isten és felebaráti szeretetre nevelő intézetnek is 
kell lennie. 

Ott fejlesztessék ki az ész, és fokozatosan gazda-
gittassék a tanulmány és tudomány mindazon kincseivel, 
melyek az életben okvetlenül szükségesek, de egyszersmind 
oltassék be a gyermekek gyenge s érzékeny szivébe a 
vallásos érzelem, és oly erkölcsi érzelem és oly erkölcsi 
magaviselet, mely mindenkor kedvesekké teszi őket Isten 
és emberek előtt : vagyis a tanitás az iskolában ne légyen 
csupán földi érdekű, hanem vallásos érzelemtől vezérlett és 
tanulságokkal vegyitett, és emelje minden alkalommal az 
észt és szivet egyaránt az Istenhez, hogy soha senkinek 
okot ne szolgáltasson azon vallomásra, melyre kifakadt 
még mint pogány, tehát megtérése előtt, Szt. Ágoston, 
midőn Hortensius tanait kifejezhetlen nagy hévvel ol-
vasta : csak az nem tetszett benne, úgymond, hogy Jézus 
nevét benne nem. tatáltam, melyet pedig keresztény anyám-
nak tejével szoptam s örököltem. (Vall. J . K. 4. fej.) 

Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 
Erős a meggyőződésem, s nem kétlem mindnyá-

junké, hogy csak vallásos szellemben oktatott és ne-
velt emberek működése által virulhat fel a haza és le-
het a nemzet boldog ; mig az Isten és vallás nélkül felnőtt 
tudós vagy inkább tudákos társ — átka az emberiségnek. 

S ezzel megnyitottnak nyilvánítom a közgyűlést ! 
(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
,Régi magyar házassági jog."1) 

ígéretünkhöz képest a „Régi m. házassági jog"-ra 
vonatkozó ismertetésünket a következőkben folytatjuk. 

Az „őskori előzmények" végén megtudtuk ; hogy a 
házasságkötés adás-vevés volt : a vőlegény az ár lefizetése 
által a leány felett jogokat (mundium) nyer; a compo-
sitionalis jogügylet átváltozik eljegyzési jogügyletté. 
Ilykép eszközli sz. az átmenetet müve második fejezetére, 
a hol az eljegyzésről és házasságkötésről szól. 

J) Ir ta báró Rosner Ervin stb. Budapest 1887. 
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Eme fejezet elején adja az eljegyzés meghatározá-
sát, mely szerint az — két különböző nemű személy egy-
másnak kölcsönösen az iránt tett Ígérete, hogy egymással 
házasságot fognak kötni. 

E definitio a római és canoni törvény szerint 
egészen találó; de az teljesen megfejtetlen marad sz.-nél, 
hogyan és miképen csusztattatott be a jogéletbe az el-
jegyzés. Az adásvevés által, mely szerinte a compositio 
helyébe lépett, a vevő jogokat nyer a leányt illetőleg, 
s a házássághoz egyéb nem szükséges miut a leány bir-
tokba vétele ; s most egyszerre mindezeket megelőzőleg 
jelentkezik az eljegyzés mint puszta házasságkötési 
ígéret. 

Az eljegyzés meghatározása után a germánjogi el-
jegyzés természete iránt keletkezett irodalmi vitához ál-
lást foglal ; Sohm német jogtudós ugyanis az eljegyzést 
házasságkötésnek jellegezte ugy, hogy a traditio puellae, 
a Trauung, már nem külön jogi hatást eredményező jog-
ügylet. Ezt a, nagy vitát keltett véleményt sz. azért 
fejtegeti bővebben, mert Sohm nézete Magyarországban 
is visszhangra talált ; a vitázok s házasságkötésnél a 
dologi jog analógiájából indulnak ki és véleményeik 
azon kérdésre nézve : vájjon a germán avagy a régi 
magyar jog szerint önálló jogügylet, jogi hatást előidéző 
tény-e az investitura, a statutio, â birtokba való behelyezés 
vagy sem, — szétágaznak. Sz. az előbbit állítja, de nyom-
ban meg is czáfolja magát emez állításával: „ Az ünnepélyes 
beiktatás azonban az Árpádok korszakában még nem 
képezte az adomány érvényességének elmellőzhetlen kel-
lékét, hanem az adományos rövid uton is behelyezhette 
magát a birtokba. Az ünnepélyes beiktatás csak „ad 
majorem cautelam" történt, nehogy utóbb a jószág tény-
leges birtokba vételét is kétségbe lehessen vonni." Kik 
Sohm ellen sikeresen síkra szálltak, azok a régi német 
népjogok alapján bevitatták, hogy van házasságkötés 
eljegyzés nélkül, hogy az eljegyzés csakis a gyámi ha-
talom megszerzésére vonatkozik, mely rendszerint ugyan, 
de nem szükségképp, a férjnél volt. 

Sz. szerint azonban „a legrégibb jog szerint az 
eljegyzés a házasságkötésnek szükséges előzménye volt, 
a jelenlegi jog szerint ellenben a házasságkötésnek jogi 
érvényére nézve teljesen közömbös, hogy volt-e előzőleg 
eljegyzés vagy nem, mert a modern eljegyzés már nem 
önálló szerződés, melyből a justa causa traditionis szár-
mazik s melylyel szemben az azt követő átruházási jog-
ügylet (traditio puellae) csak az előbbinek betöltése és 
végrehajtása gyanánt jelentkezik, hanem egy oly pactum 
de contrahendo, mely jogilag véve még a többi előzetes 
szerződéseknél is kisebb jelentőséggel bir. . . . Az eljegy-
zés jogi jelentőségében tehát lényeges változás állott be 
(úgymond szerző), de fogalma változatlan maradt. Az 
eljegyzés a régi jog szerint is csak házasságkötési Ígé-
ret." Hogy miképp lehetséges az, hogy az eljegyzés jogi 
jelentőségében lényeges változás állott be, fogalma mind-
azonáltal változatlan maradt, azt csak sz. tudja. Ha az 
eljegyzés a régi jog szerint is csak házasságkötési igéret 
volt, akkor ez az eljegyzés a régi jog szerint nem le-
hetett justa causa traditionis, hanem csak justa causa 
contrahendi. 

A 29-ik lapon mondja az eljegyzésről sz., hogy 
az házasságkötési igéret a régi jog szerint; de már a 
31-ik lapon megfeledkezik ez állításáról s azt állítja, hogy 
az eljegyzés adás-vevés, a házasságkötés pedig traditio 
puellae. Ezen utóbbi felfogáshoz azután következetes 
marad. 

A 29-ik lapon az eljegyzés szükséges előzménye 
a házasságnak a régi jogok szerint, de a 33-ik lapon 
az eljegyzés már nem szükséges előzménye a házasság-
nak ; az csak előkelő családoknál fordul elő ; minél ne-
veletlenebb egy nép, annál kevésbé fordul elő nála az 
eljegyzés elkülönítve a házasságkötéstől, de azért a leg-
régibb jog szerint az eljegyzés szükséges előzménye a 
házasságnak ! 

Hiven ama felfogáshoz, mely szerint az eljegyzés 
adás-vevés, szerző folytatólag a 7-ik s következő szaka-
szokban folytatja fejtegetéseit az eljegyzésnél előfordult 
alakszerűségekről. 

A régi jogok szerint — ugy mond — puszta szó-
beli nyilatkozatok által kötelezettségek létesíthetők nem 
voltak, csak akkor tekintetvén komolynak a szóbeli igéret, 
ha annak kimondását azonnal követte annak teljesítése 
is, ez okért az eljegyzésnél is eredetileg azonnal a meg-
állapodás létesülése után következett annak végrehajtása, 
vagyis a vételár lefizetése. Ennek elfogadása által telje-
sen kötelező szerződés létesült s a még teljesítetlen 
viszonszolgáltatást nem lehetett többé eltagadni. 

Mihelyt az eljegyzést, az ár lefizetését, a nő átadása 
nyomban nem követte, hanem kisebb-nagyobb időtar-
tam esett e két jogügylet közé, a vételár tényleges le-
fizetése a vőlegényre nézve nem volt veszély nélküli, mert 
habár az apa, a gyám, a vételár elfogadása által határozott 
kötelezettséget vállalt az eladott tárgynak (illetve az 
átigért menyasszonynak) a vőlegény kezéhez való tény-
leges átszolgáltatása iránt, tudvalevőleg nagy különbség 
van egy kötelezettségnek elvállalása és annak teljesítése 
között, mert eltekintve is a csalárdság eseteitől, az eladó 
akaratán kivül fekvő esélyek is gátolhatják az elvállalt 
kötelezettségnek teljesítését ; igy például megtörténhetik, 
hogy az eladott tárgy megsemmisül, a menyasszony 
meghal vagy megszökik. 

Ezen veszedelmen segített az arrha vagyis foglaló, 
melynek átadása a szerződést épp oly hatálylyal tette 
kötelezővé, mintha az egész vételár lefizettetett volna. 

Sz. szerint tehát az arrha eredetileg nem pignus et 
signum, mely biztosítékul szolgál azon szerződés meg-
tartására, melynek kapcsolatában adatot t ; az csak modern 
fejlődés, hogy a szerződés már az arrha átadása előtt is 
teljesen kötelező, ellenben a régi jogban az arrha egye-
nesen szerződéskötési eszköz és a szerződés érvényesen 
megkötöttnek csak is az arrha által tekintetett, mert az 
jogképzelem utján pótolta a vételár előzetes lefizetését. 
Ez olíért eredetileg csak a vőlegény adott arrhát, s csak 
midőn eredeti jelentősége elhomályosult a menyasszony 
is ; még a 16-ik században vitatkoztak a felett, vájjon 
adhat-e mindkét fél arrhát . 

Az arrha tárgya jogilag meghatározva nem volt, 
többnyire pénz, leginkább gyürü adatott. A gyürü, még 
pedig egyszerű vaskarika minden disz és drágakő nélkül, 
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már a rómaiaknál volt használatban ; rendesen egy gyű-
rűt adott a vőlegény; nálunk a 14 és 15-ik században 
szokássá válik, hogy a vőlegény két gyűrűt adjon. Ezen 
szokás, mely a vőlegénynek megengedte, hogy több gyű-
rűt hozhasson megáldatás czéljából az egyházi szertar-
táshoz, lényegesen hozzájárult a gyürüváltás szokásának 
előkészítéséhez. 

Még mielőtt a gyürüváltás meghonosodott volna, 
máris elvesztette a gyürü szerződéskötési jelentőségét, és 
az eljegyzés lassanként consensualis szerződéssé minősül-
vén, a gyürü is csak mint már megkötött szerződés biz-
tositéka szerepel. Utóbb az eskü is használtatik mint az 
eljegyzés biztosítéka, az eskütételből pedig azután a kéz-
adás, a kézfogás szokása fejlődött ki, mely hazánkban oly 
általános módjává vált az eljegyzésnek, hogy azt rend-
szerint kézfogónak nevezik. E kézfogót III, Miklós pápa 
egyenesen magyar szokásnak nevezi. 

Kálmán király ama törvényének megbeszélése után, 
mely az alattomos házasságkötésre vonatkozott, s a mely-
től sz. még a törvény jellegét is eldisputálni igyekszik, 
s melyről tagadja, hogy valamelyes gyakorlati hatása 
lett volna, a sponsalia de futuro és de praesenti tanát 
fejtegeti, mely által ugy az eljegyzés mint a házasság-
kötés tisztán consensualis szerződéssé változott, melyek-
nek léttrejöttéhez tehát a nemzeti jogok szerint kívánt 
alakszerűségek nem voltak szükségesek. 

Ezen Petrus Lombardus által először használt mü-
kifejezések III. Sándor pápa „Licet praeter solitum" de-
cretáléja által jutottak a kánoni törvénytárba; ezen kö-
rülményből azonban egészen tévesen vonatik következ-
tetés arra, hogy az e mükifejezések által kimondott 
tan III. Sándor, illetve IX. Gergely idejében mint uj 
tan jelentkezett volna, mintha az egyház eszélyes politi-
kából III. Sándor idejéig a nemzeti szokások és jogok 
által előírt alakszerűségek nélkül kötött házasságokat 
érvényteleneknek tekintette volna. A mükifejezések ujak, 
a tan azonban nem uj. Az egyház mindig súlyt fektetett 
a nemzeti szokásokra a házasságkötésnél, és még a tri-
denti zsinat is erre vonatkozólag a provinciális dicséretes 
szokásokat épségökben fenntartani rendeli, de sohsem 
tulajdonította nekik azt az erőt, hogy mellőzésük magát a 
házasságkötést érvénytelenítse. Századokkal Petrus Lom-
bardus [és III. Sándor előtt irta le Pseudo-Evaristus a 
törvényes házasságkötésnél szükséges alakszerűségeket, 
„aliter vero praesumta non conjugia, sed adulteria vei 
contubernia potius quam légitima conjugia esse non du-
bitate," de hozzá teszi: „nisi voluntas propria saffraga-
verit et vota successerint légitima." c. 1. C. XXX. qu. 5. 
Szerinte is tehát az akaraton fordul meg az egész ; ha a 
felek az összes alakszerűségeket mellőzték, de bevallják, 
hogy házasságot kötöttek, viszonyuk házasság leend. 

(Folytatjuk). Dr Hamvas. 
— Megjelent és beküldetett a KatholikllS Szemle 

évnegyedes folyóirat I. évf. III. füzete. Kiadja a Szent-
István-Társulat. Budapest, Athenaeum, 1887. n. 8-r. 
385—544 1. és 49—80 1. melléklet. 

A magvas és elegáns folyóirat jelen füzetének tar-
talma : Egy magyar jezsuita a XVI. században. Szántó 
István élete Fraknói Vilmostól. — Gróf Csáky Imre 
Bunyitay Vinczétől. — A legfőbb kegyúri jog dr Timon 
Ákostól. — A vízözön és a jégkorszak. — Könyvismer-
tetés Monumenta Vaticana Históriám Regni Hungáriáé 
illustrantia. Series prima. Tomus primus. — Rationes 
Collectorum Pontificiorum in Hungaria. Ism. Bunyitay 
Vincze. — Különféle. — Melléklet. Társulati élet. Az 
1887-iki nagygyűlés. A tudományos és irod. osztály első 
tagjainak megválasztása. A májusi és juniusi vál. ülések. 
A „tud. és irod. osztály" megalakulása. Dr. Steiner Fülöp 
társ. alelnök megnyitó beszéde. Távirat ő szentségéhez 
és ennek válasza. Az 1887. jan. 1-től belépett tagok 
névsora. 

VEGYESEK. 
jj.*^ Páratlan fenséges elméjű szentséges atyánk 

papi jubileuma alkalmából eddigi megállapodások szerint 
Magyarországból két zarándoklat indul Rómába. Az egyik 
az országos általános, most november 20-án, a másik, a 
kath. tanférfiaké, kikhez mások is csatlakozhatnak és 
csatlakoznak, deczember végén, a karácsonyi és újévi 
szünnapokra. Mind e két zarándoklatnak megvan a 
maga előnye. Az elsőt maga az ország bíboros hg-
primása fogja a pápa «lé vezérelni : ez tehát impozáns 
lesz. A másik zarándoklat azonban már látni fogja a 
vatikáni kiállítást, és jelen lehet XIII. Leo pápa arany-
miséjén. Az orsz. ált. zarándoklatra jelentkezhetni. Buda-
pesten akár a budapesti városi menetjegy-irodában, akár 
dr Való S. pápai kamarás, közp. papn. tan. felügyelő-
nél. A másik zarándoklatra nézve lásd a köv. jelentést! 

— A magyarországi kath. tanférfiak deczember 
havi zarándoklatát előkészítő közp. bizottság legközelebb 
tartott ülésében elhatározta, hogy a jelentkezési határidőt 
f. é. deczember hó 3-ig kiterjeszti, mint legutolsó termi-
nusig, melyen tul semminemű jele tkezés tekintetbe nem 
vétethetik. Ezen terminus egyúttal a végső határidő a 
résztvevő dijak befizetésére is. Mivel több eset fordult 
elő, hogy akik jelentkeztek, visszaléptek és nem mindig 
súlyos okoknál fogva, a bizottság elhatározta, hogy 
visszalépéseket, illetve a befizetett összegek visszatéríté-
sét csak betegség vagy más igen nyomós okok alapján 
és csakis a bizottság beható megfontolása után engedheti 
meg. A különben teljesen biztosított vállalat előkészíté-
sére, illetve a szükséges szerződések megkötésére az elő-
készítő bizottság dr Wolafka Nándort, a bizottság egyh. 
alelnökét Rómába küldötte, ki e napokban az örök vá-
rosba indul és az ügyek lebonyolitása után (talán 8—10 
nap múlva) érkezik vissza a fővárosba. 

— A ki XIII. Leo életrajzát illusztrált diszmü 
alakjában óhajtja birni, az szerezze meg O'Reilly müvét, 
mely angol, spanyol, német, olasz és franczia nyelven 
jelenik meg. A franczia kiadás kapható Párisban 15 frkért. 

— Paulai sz. Ferencz természet után 1482-ben 
festett műremek arczképét Montalto-UfFagóban (Calab-
riában) megtalálták. I . Ferdinand király a mondott év 
február-havában azzal az alkalommal festette, midőn a 
sz. férfiú XI. Lajos franczia királyhoz Nápolyon keresztül 
utazóban volt. Jelenleg fényképekben sokasítják és ter-
jesztik. A kép hitelessége mellett a „Moniteur de Rome" 
nov. 5-iki száma 1516-tól kezdve több tanúskodást idéz. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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M é g e g y f e l e l e t . x ) 
a l e l k i p á s z t o r k o d á s k ö r é b ő l 

tett két kérdésre. 

A Religio II. 36. számában felvetett két 
kérdést következőképp vélem megoldhatóknak : 
Ad I. Ösvárinak egybekeléséhez nem elég a hir-
detések áTó'li felmentés, hanem előbb dispensa-
tioval kell birnia in impedimento eriminis ob 
matrimonii!m attentatum stante prioré; ámde, 
hogy ezen dispensatiót elnyerhesse, arra méltónak 
kell lennie, ehez pedig az első kellék, hogy 
visszatérj en az egyház kebelébe, melytől rosz-
hiszemüleg elpártolt. Rendszerint tehát csak a 
professio fidei nyilvános letevése után lehet a 
bontó akadály és egyidejűleg a hirdetések alóli 
felmentésért folyamodni. Fontos okoknál fogva 
azonban az egyházi hatóság már előre is meg-
adhatná mindkét felmentvényt ezen conditio alatt: 
dutnmodo orator ante eopulationem haeresim 
ejuraverit. Mert Osvári tényleg ugyan kivált az 
egyház kötelékéből, de jogilag még mindig annak 
joghatósága alatt áll, és igy általa dispensation 
ban is részesithető. — Ha pedig ily íoltételes 
föl mentvényt megadni lehet, akkor természete 
sen kérni is lehet. 

Ad II. Regina megkereszteltetése előtt sem-
miképp sem tartozik az egyház joghatósága alá, 
s igy számára, mig nincs megkeresztelve, dispen-
satiót sem kérni, sem adni nem lehet. De Cajus 
már előre (nunc pro tunc) fölmenthető a Reginá-
val (ennek megkereszteltetése után) kötendő há-
zasság kihirdetésének kötelezettsége alól. Mert 

Ez utóbbi az előbbit kiegészíti, szabatositja, s az 
ügy megoldását befejezi. 

noha Regina most még nem tagja az egyháznak, 
de meghatározott személy, kinek életviszonyai 
ismeretesek, melyekből tehát már most is meg-
Ítélhető, vájjon Cajussal kötendő házassága ellen 
nem forog-e fönn valamely akadály ; és igy mi 
sem áll annak útjában, hogy Cajus számára már 
előre kéressék és adassék fölmentvény az iránt, 
hogy Reginával nyomban ennek megkeresztelte-
tése után, tehát hirdetések nélkül, egybekelhes-
sen. — Sőt ily dispensatio akkor is lehetséges 
volna, ha mindkét fél egyszerre kereszteltetnék 
meg; csakhogy ily esetben dispensatio nem a 
felek nevében kéretnék és adatnék, hanem a 
plébános subdelegatio utján arra hatalmaztatnék 
föl, hogy őket a keresztség megtörténtével a 
hirdetések alól az egyházi hatóság nevében clis-
pensálja. Ily fölhatalmazás pedig előre is meg-
adható volna. 

Kalocsa, 1887. nov. 7. 
Dr. Városy Gyula. 

Válasz kritikusomnak.1) 
Az egri , Irodalmi Szemle'' f. évi 11. számában 

Muzur aláírással kritika jelent meg „Mizraim és Assur 
tanúsága" czimü munkámról, melyre, a főt. szerkesztőség 
engedelmével, néhány szóval a „Religió"-ban óhajtok 
válaszolni. 

Mindenekelőtt köszönetemet kell kifejeznem azon 
jó indulatért, melyet kritikusom egyáltalán müvem iránt 
tanúsított, úgyszintén azon fáradságáért, hogy néhány 
lapsus calami-ra, részben nyomdahibára, figyelmessé tett, 
melyek, igyekezetem daczára, müvemben megmaradtak. 

De neki van több észrevétele, a mely nem alapos. 
Igy pl. a zsidók Írásmódjára nézve kifogásolja kri-

Mult számunkból tárgyhalmaz miatt kiszorult. A szerk. 
39 
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tikusom, hogy a zsidók jelenlegi betűit a phoeniciai 
alfabét betűihez hasonlóknak mondom. Ezt pedig senki 
sem tagadhatja. Mert noha azok a betűk, melyeket a 
zsidók jelenleg használnak, tulajdonképen arami betűk, 
de ezek is csak a phoeniciai alfabétból származtak, — 
és pedig nem is oly indirect módon, mint pl. a görög 
és latin betűk. Az ó-héber betűk pedig nemcsak hason-
lók, hanem azonosak voltak a phoeniciaiakkal, egyes 
lényegtelen variátióktól eltekintve. A jelenlegi zsidó, 
vagyis az arami alfabet oly viszonyban van az ó-héber-
phoeniciaihoz, mint mostani betűink a középkori kéz-
iratok gothikus Írásjegyeihez. 

A tanisi föliratra vonatkozólag, ha hibáztam, az 
általam e helyütt idézett Ermant teszem felelőssé. Hil-
lah városát illetőleg is idézhetnék több szerzőt, aki azt 
mondja, hogy az Éuphra t jobb part ján fekszik, de nem 
teszem, mert az ott jár t Layard csakugyan azt mondja, 
hogy a városnak legjelentékenyebb része a folyó jobb 
part ján fekszik. Ennyiben áll tévedésem. 

Az 56. lapra vonatkozó megjegyzésében kritikusom 
szavaimat nem idézi hűen. Szerinte én azt állítanám, hogy 
a Nabukodonozor nevében előforduló jegyeknek „több-
féle hangértékük van, és csak az egyik jegy képez mo-
nogrammát," E passsus helyett a következő szavak ol-
vashatók : „az egyik jegynek okvetlenül monogrammának 
kell lennie," (tehát lehet a többi is az.) A contextusból 
ugyanis kitűnik, hogy itt az ékiratok megfejtésének tör-
téneti lefolyását irom le, a hivatott helyen tehát egyelőre 
csak azon következtetésről szólhatok, melyre a behisztuni 
fölirat assyr szövegének első elemezése följogositott. A perzsa 
és assyrbabiloni kiirás összehasonlításából t. i. azt kellett 
következtetni, hogy legalább is egy jegy monogramma. 
A perzsa átiratban e név igy hangzik : Nabukudracsara — 
hat szótag — mig az assyr szövegben csak öt jegy vau. 

Nem igazság továbbá az, amit kritikusom igazság 
gyanánt állit, hogy a kérdéses csoportban (Aupasaduszisz) 
minden jegynek csak egyféle hangértéke van. Mindjárt 
az első jegy többféleképen hangoztatható (an és sa), a 
negyedik jegy pedig a következő hangértékeket képvisel-
heti : du, gub, kup, gin. 

Az 58. lapon 6. sor ideographikus jel helyett je-
lentőség olvasandó, amiről meggyőződhetik mindeuki, aki 
a két sorral fölebb mondottakat figyelmesen átolvassa ; 
mert ott ideographikus jelentőségről van szó. Azt hiszem 
nem szükséges bizonyítanom, hogy itt csak figyelmet-
lenségemből becsúszott nyomdahiba fordul elő. 

Kritikusom azon kérdésére, vájjon az ékirás, leg-
alább részben, nem volt-e később is ideographikus írás-
mód ? azt válaszolom : nem. Mert a perzsa ékiratok már 
tisztán alfabetikus írásmódban szerkesztvék. 

Az Apsu szó származtatására nézve (131. 1.) hivat-
kozom Schrader-ra (Keilinschr. u. A. Test. 5.1. : „Eigent-
lich bedeutet das akkad. „Abzu" „Haus der Weisheit") és 
Haupt-ra (Akkad. u. Sumer. Keilschrifttexte. 148. 1.). Az 
tartom tehát, kritikusomnak nincs joga egyszerűen csak 
azt állítani, hogy az ahhoz fűzött okoskodás „merőben 
önkényes és tarthatatlan felfogáson alapszik." 

Amit kritikusom Aalu-El azonositásáról mond, azt 
az összehasonlitó nyelvészethez érto olvasó elbírálására 

bízom. Ha az azonosítást nem is tekintjük tökéletesen 
megállapított dolognak, azt elvetni vagy fölötte rossz 
viczczet mondani addig nem lehet, mig az Aalu szót az 
egyptomi vagy szémi nyelvekből helyesebben megma-
gyarázni nem vagyunk képesek. 

A kerubok különböző alakjaira vonatkozólag, kri-
tikusom kíváncsiságát egyelőre kielégítendő, utalok Eze-
khiel I. és X. fejezeteire, továbbá az Apocalypsis IV. fe-
jezetére. Mert ez utóbbi helyen emiitett élő lények az 
exegétáknak csaknem összhangzó véleménye szerint ke-
rubok. Ezekről különben a II. kötetben Ezekhiel látomá-
sainál bővebben lesz szó. 

Az assyr szárnyasbikákat Layard után csakugyan 
más tekintélyek is istenek képeinek tartották, de a kri-
tikusom által nézete mellett fölhozott celebritások 
egyike, Lenormant, legújabb müvében, ugyanazon néze-
ten van, amelyet én adoptáltam, t. i. hogy a szárnyas-
bikák szellemeket, őrző szellemeket repraesentálnak. 
Lenormant az assyr sedu szót (a szárnyasbikák egyik ne-
vét,) a franczia ,génie' (genius) szóval adja vissza. (Orig. 
de l'hist. I. 1. p. 113. 1.) azoknak akkad nevei: utíik, 
alad, szintén szellemet jelentenek. (Hauptnál : „Ein Dae-
mon" jó és rosz ér telemben; hasonlóképen Cnossat, Re-
pertoire Sumérien; Hőmmel, d. Semit. Völk. 368. 1.). 
A nirgal vagy nergal név etymologiáját tekintve annyi 
mint ,nagy ur ' ,fejedelem' : ez etymologiánál fogva lehetett 
az a szellemek és egy istenségnek közös neve. 

Ami a sedim (gonosz szellem) szónak jelentőségét 
illeti, — kritikusom szerint pogány istenek, bálványké-
pek, — a kritikusom által érvül fölhozott parallelismus 
synonymus mit sem bizonyít, mert a parallelismusban 
előforduló egymásnak megfelelő szók mindenesetre synony-
mák, rokon, hasonló értelmű szók, de nem okvetlenül 
azonos értelműek. Sedim (gonosz szellemek) és bálvány-
képek a zsidók felfogása szerint mindenesetre synony-
mák, mert mint kritikusom nagyon helyesen megjegyzi : 
„a bibliai analógia szerint a pogány istenek kultusza a 
gonosz szellemek kultusza volt." 

Hogy, — mint kritikusom megjegyzi, — az ellen-
fél könnyen visszavághatna nekem saját szavaimmal, azt 
megengedem, de ez esetben a vágást föl tudnám tar-
tóztatni. Igaz ugyan, hogy az assyr sidu és héber sedim 
egy törzsre vezethető vissza, alapjelentése is egy (szel-
lem), de azért még sem következtetheti abból egy ra-
tionalista sem józan észszel, hogy a babyloni fogság 
idejében, az assyr babyloni szárnyasbikáktól (sedu vagy 
sidu) vették át a zsidók a szellemi felsőbbrendű lények, 
a kerubok fogalmát azért, mert a sedim szó erdeti ér-
telme szintén szellem volt. Meg kell különböztetni min-
den szónak eredeti és későbbi, a nyelvszokás által meg-
állapított jelentményét. Mindenki tudja, hogy sedim a 
babyloni fogság idejében, — sőt mi azt mondjuk, már 
Mózes korában, — gonosz szellemeket jelentett, vagy 
átvitt értelemben azok bálványképeit. 

Hogy kritikusom a vizözönt előidéző 40 napi esőt 
csendes esőnek tekinti, azt nem kifogásolom, — de a 
dolgot valószínűnek nem tartom. Hatalmas esők, különö-
sen tropikus vidékeken, hatalmas légáramlattal, förgete-
gekkel vannak összekötve. S azt hiszem alig lesz exegéta, 
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aki a Gen. VIII. r. 1. verset ugy értelmezné, hogy az 
ott emiitett szél volt az első szél, mely egyátalán a föl-
dön futt. 

Továbbá, hogy Ábrahám miért nem vehette át 
Kulunu városának nevét az akkadoktól, nem látom be ; 
Ábrahám családja nem csak tulajdonneveket, hanem az 
akkad nyelvből átvett közneveket is hozott magával. 
Ábrahám idejében Chaldaea kétnyelvű volt, a szémiták 
és sumer-akkadok egymásmellett laktak ott. Kulunu 
akkor még kiválóan akkad nyelvű lakossággal bírhatott, 
Ábrahám idejében tehát akkad neve használatosabb volt, 
vagy talán kizárólag csakis ez volt a használatos neve. 
Később azonban, midőn Chaldaea lakói elszemitizálódtak, 
ezt a nevet átfordították szémi nyelvre, mert Zirlab 
assyr nyelven, Kulunu pedig akkad nyelven, annyit tesz 
mint az ivadék lakása\ 

Teljesen téves azonban kritikusomnak Elamra vo-
natkozó megjegyzése. E tartománynak neve, ahol csak 
szótagos (phonetikus) jegyekkel van kiirva, mindig 
Ilamtu- vagy Elamtu-nak hangzik. Sokszor ugyan oly 
összetett ideogram ma által van kiirva, melynek pho-
netikus értéke: Elam-ki vagy Numma-ki (Delitzsch-
nél Nim-ki.) ; mindkettőnek jelentménye az akkad 
nyelvben: „hegyes vidék." Az akkadok pedig e tar-
tományt Elam-nak hivták és nem Numma-ki-nek, a ki 
jegy különben sem birván hangértékkel a helynevek-
ben, miután az itt csupán csak úgynevezett determinativ-
jegy. Minthogy az assyr-babyloniak az akkadoktól át-
vették az ideogrammákat, átvették egyszersmind azt az 
ideogrammát is, mely Elam földjének kiirására szolgált, 
hogy azonban azt Ilamtu-nak hangoztatták, az kitű-
nik abból, hogy a szótagírásban e nevet mindig igy 
irták ki. 

A bábeli nyelvzavarra vonatkozólag kritikusom is-
mét olyasmit mondat velem, amit nem mondok. Eu elő-
sorolom az exegéták véleményeit, anélkül, hogy ítéletet 
mondanék, ezt ez esetben, mely nem tartozik szorosan 
véve kitűzött themámhoz, az olvasóra bizván. 

Czélszerünek tartottam olvasóimmal megismertetni 
a Delatt.re (S. J.) és de Harlez kanonok, a löweni kath. 
egyetem világhirü tanára által ujabb időben adoptált 
értelmezést, melyet egy Vigouroux sem talál egyszerűen 
elvetendőnek. Nem tudom mi jogosítja föl kritikusomat 
ama csaknem fönnhéjázó hangra, mely'yel még a theol. 
kar censorait is meg akarja leczkéztetni hallgatag he 
lyeslésük miatt. A közölt érvelés szintén nem az enyém, 
hanem a föntidézett tudósoké, akik mint theologusok és 
nyelvészek elsőrendű tekintélyek, értekezéseik pedig a 
világ elsőrangú kath. apologetikus folyóirataiban (Revue 
des quaest. histor. 1876. és Controverse, 1884.) láttak 
napilágot. Egyáltalán kritikusom szereti a t arihatat-
lan, alaptalan szókat használni, anélkül, hogy indokolná 
miért. 

Ezeket találtam megjegyzendőknek Muzur bírálatára, 
s midőn ez észrevételeket ime megteszem, egyszersmind 
müvem iránt tanusitott figyelmeért köszönetet mondok. 

Dr Giesssioein Sándor. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 11. Pápai jubiláris kiállítása fővá-

rosban. IV. — Az esztergomi főmegyéről át akarunk 
térni az egri főmegyére. (Kalocsa főmegye önmaga ren-
dezett kiállítást körülbelül ugyanazon időben, mint az 
országos közp. női bizottság és azért Kalocsa főmegye 
nem volt képviselve itt a fővárosban.) Maga az egri 
érsek ur ő excja, ft. dr. Sa,massa József ő nmga egy-
szerű, de felettébb praktikus ajándéktárgyakat ajánlott fel 
ő szentségének. Az ő megbízására és költségeire az egri 
angolkisasszonyok száz darab mjseinget és száz darab 
vállkendőt készítettek. Sok szegény missionarius áldással 
fogja meghálálni a kegyes adakozót. — Az egri angol-
kisasszonyok méltóan voltak képviselve. Egy gyönyörű 
szép antipendium (jó öt méter hosszú), mely czérnával, 
selyemmel és aranynyal gazdagon hímezve a közepén 
Leonardo da Vinci ismeretes képe nyomán az utolsó va-
csorát feltüntette, általános bámulat és tetszés tárgya 
volt. Es valóban oly finom művészettel vannak az egyes 
részletek kidolgozva, hogy nem tühegygyel, hanem toll-
hegygyei oda rajzoltnak képzelné az egészet a szemlélő. 
Dicséretükre válik e remek kézimunka az egri angolkis-
asszonyoknak. Kiállítottak ezenkívül egy igen szépen 
dolgozott misemondóruhát, 6 tuczat kehelykendőt és 6 
tuczat kéztörlőt. — Jászberényből pedig Sárkőzy Erzsé-
bet asszonyság egy stólán, albán és karingen, valamint 
egy pár oltár-párnán kivül egy-egy tuczat corporalét, 
purificatoriumot, pallát és lavabot ajánlott fel, igen csi-
nos kézimunkák, melyek minden elismerést érdemelnek 
és a nemzeti színekkel körülvett feliratokkal jól praesen-
tálják magokat. — Eger főmegyéről szólva, említenünk 
kell még ama diszes, tiszta ezüstből készült (talán egy 
méter magas) feszületet, melyet a „Népiskolai Tanügy" 
gyűjteményéből ennek derék szsrkesztője ft. Katinszky 
Gyula ur készíttetett. ±>. szép kivitelű kereszt ugy az 
adományokat gyűjtőnek, mint az előállító fővárosi czég-
nek (Kriszta és társa) becsületére válik. 

Áttérve a püspöki megyékre, lehetetlen másnak adni 
az elsőséget, mint a nagyváradi lat. szert, egyházme-
gyének. Bátran merjük állítani, nincs az egész országban 
egyházmegye, melyben ezen ünnepélyes alkalomra az 
ajándéktárgyak tekintetében a hivek részéről több történt 
volna, mint a nagyváradi lat. szert, egyházmegyében. 
Három helyen működtek a derék nagyváradiak. Magában 
Nagyváradon — eltekintve a már említett ajándéktár-
gyakat a ft. papság részéről — Des Echerolles Kruspér 
Sándorné, Gerliczy Stefánia bárónő ö mlga elnöklete 
alatt a nagyváradi kath. hölgyek; Békés-megyében az 
orsz. közp. női bizottság fenkölt szellemű és gyémánt 
katholikus jellemű áldozatkész társelnöke, a sokak tisz-
teletével és h ál aj á val környezett gróf Wenkheim Frigyesné 
Wenkheim Krisztina grófnő ő mlga ; Biharmegyében 
pedig gróf Batthiányi Józsefné ő mlga. Es ha valahol 
nemes áldozatkészség, gyengéd odaadás párosult a leg-
tisztultabb műizléssel, akkor ez a nagyváradiak részé-
ről kiállított tárgyaknál történt. Valóban nehezünkre 
esik, hogy több tér nincs rendelkezésünkre, hogy a pom-
pás munkákat egyenkint megismertethetnők. Nemcsak 
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minőségileg, de mennyiségileg is annyi és oly sokféle 
az, mit a nagyváradi egyházmegye részéről láttuuk, 
hogy nagy önmegtagadásunkba kerül a legfőbbekre szo-
rítkozni. 

A nagyváradi hölgybizottság, hogy ezzel kezdjük, 
már szeptember hóban ideszállittatta első küldeményét, 
mely nem kevesebbet, mint 153 darabot (és még milyen 
remek-darabokat!) tartalmazott, október hóban jött a 
másik küldemény, mely 74 tárgyat szállitott; összesen 
tehát csak a nagyváradi hölgy bizottság 227 tárgyat 
ajánlott fel. Megpróbáljuk ezeket bemutatni. Itt van 
mindjárt kilencz casula, továbbá egy casula két dalrna-
tikával. De ezen casulákon mennyi nézni való van ! Az 
egyik az összes kiállítás remekei közé tartozott. Ezüst 
alapon gazdagon aranynyal van bimezve oly gyönyörű 
rajzzal, hogy mindenki megbámulta. Az arany mintha 
reá lett volna öntve, oly compact és mégis oly rendkívül 
finom volt. Voltak, kik ennek rajzát kérték, állítván, 
hogy ennél szebbet életükben nem láttak, pedig finom 
ízlésű, nagyon müveit hölgyek is voltak ezek között, 
kiknek ezen irányban van alapos ítéletük, döntő vélemé-
nyük. — Volt ezen remek-casulán kivül még három 
fehér, két vörös, egy-egy zöld, ibolyaszinii és fekete 
casula, mindannyi szép és ízléses munka. De nemcsak 
casulákról gondoskodtak a lelkes váradi hölgyek, figyel-
mük (no talán még a „főúr" szives figyelmeztetése) ki-
terjedt mindenre. Felajánlottak még: 3 fehér és 1 vörös 
infulát, 2 pár pontificalis czipőt, két magán-stólát, cingu-
lust, biretumot, canontáblákat, csengetyühuzókat, bursákat 
stb. . . . Néhány tárgyról azonban külön kell megemlé-
keznünk. Volt ott egy remek velum, a két szélén a pápa 
czimerével, az egész atlasz selyem dombor-arany és se-
lyem-himzéssel, valóban ritka szép munka; egy selyem-
gremiale, szegélyzete selyemmel hímzett virágokkal. Kö-
zepén a pápa czimerével, ez is igen sikerült munka; 
egynehány antipendum az oltári szentség elé, igazán 
pompás munkák. Minden elismerést megérdemelnek to-
vábbá az egyházi feliérnemüek, melyekre a buzgó nagy-
váradi hölgyek kiváló gondot fordítottak. Meg is volt 
látszata gondos munkáságuknak Mindenki dicsérettel 
halmozta el a ritka szép Ízléssel és faradsággal előál-
lított gyönyörübbnél-gyönyörübb női kézi munkákat : igy 
pl. négy oltárteritöt XV. századbeli minták szerint szines 
virágokkal kivarrva, egy fehér selyem oltárteritőt fehér 
selyemmel kivarrva — ritka türelemről és ízlésről tanús-
kodó egy darab — a számos egyéb oltárteritőt, miseinget, 
karinget oltárvánkost stb., melyek mindegyike a maga 
nemében minden dicséretet érdemel. Különösen kell em-
lítenünk Des Echerolles báróné által sajátkezüleg kidol-
gozott egy gyönyörű szép oltárteritőt két hozzá tartozó 
párnával, valamint a corporalékra és kehelytörülőkre 
fordított finomizlésü és gondos munkát. Nagy rakás 
corporate, melyek szélei más-más, majd egyszerűbb, majd 
gazdagabb szines minta szerint voltak kivarrva, még több 
purificatorium, hasonlólag régi változatos minták szerint a 
legszebb színekkel kivarrva, szóval az „altdeutsche Leinen-
stickerei" legpompásabb mintái szerint készült remeklé-
sek, melyekről bajos volna megmondani, melyiknek adjuk 
az elsőbbséget. A nagyváradi hölgyek által felajánlott 

egyházi fehérnemű összesen: 8 alba, 6 karing, 16 oltár-
teritő, 48 corporale, 75 purificatorium, 34 lavabo, 14 
humerale stb. 

Ezek után nem kételkedem, hogy bárki is legyen 
ezen igénytelen sorok olvasója, szívesen fog hozzájárulni 
ama eléggé nem ismételhető elismerés és bámulat kife-
jezéseihez, melyekben szerény véleményünket fentebb 
előadni bátorkodtunk. 

Éljenek a lelkes nagyváradi kath. hölgyek ! A 
nagyváradi egyházmegyéhez tartozó többi tárgyakról, 
nevezetesen Wenkheim Krisztina grófnő ő mlgának gyö-
nyörű szép, gazdag ajándékairól legközelebb. (Folyt.) ? 

Budapest, nov. 3. A vallás- és oktatásügyi miniszté-
rium 1888-diki költségelőirányzata — a magyar képviselő-
ház elé terjesztett budget-ben előttünk fekszik. Változás 
a múlthoz képest alig fedezhető föl benne, és ez épp ugy 
előnyére szól, amint általában a kultusminiszter évről-
évre ama kedvező helyzetben van, hogy előirányzatának 
kultur-természetü s népnevelési irányú tételei ugy szól-
ván vita nélkül fogadtatnak el a költségvetési bizottság-
ban, valamint az országgyűlés mindkét házában. Az elis-
merést nem is tagadhatni meg igyekezetétől, amely köz-
oktatásügyünk fejlődésében számos sikert mutathat föl, 
ámbár ezeknek is vannak árnyoldalaik, melyekért magát 
a minisztert csak bizonyos mértékben lehet felelőssé tenni, 
amennyiben az ő conceptiójának bélyegét viselik ugyan 
magukon, de végrehajtásukban a viszonyok és emberek 
különböző irányzatai s egymást keresztező érdekei miatt 
attól elhajlanak. 

A jövő évi költségelőirányzat ennek ujabb bizonyí-
téka. A vallás- és oktatás-ügyi minisztérium összes szer-
vezete oly roppant apparátust tüntet föl, mely egyáltalán 
nincs arányban a hatáskörrel, mely Magyarországon e 
minisztériumnak jutott , sem az ország pénzügyi helyze-
tével, amelylyel, valamint magával a jó adminisztráczió 
czéljával ellenkezik a komplikált ügybeosztás, a fölösle-
ges sallang, a folytonos experimentatio, melyeknek igen 
drága nyomát látjuk a budgetben. Nagyon sokba kerül 
az országnak ez a nagy apparatus, ami az elért eredmé-
nyeket tetemesen alászállitja értékükben. 

Az a sok bizottság, ügyosztály, nagyon tekintélyes 
külsőt kölcsönöz a minisztériumnak, de ott van a budget-
ben a központi vezetés nagy tétele, mely még tekinté-
lyesebb — rést tör az adókból befolyó állami bevételekbe, 
pedig a miniszter lázas tevékenységén kivül alig ván 
nyoma működésének az ország kultúrájának előmozdítá-
sában. 

Mennyivel több eredményt lehetne az ügymenet 
egyszerűsítése által elérni és mennyivel kevésbé diver-
gálna a miniszter szándékától ennek megvalósítása?! 

Magának a miniszternek is sokkal könnyebben és 
nagyobb sikereket lehetne fölmutatnia ; különösen, ha 
megszabadulna a gazdasági gondoktól, melyeket a kath. 
alapok és alapítványok kezelése és a vele járó felelősség 
okozhat! Szinte hihetetlennek látszik, hogy állami köz-
oktatásunk lángbuzgalmu feje, ki a kulturmisszió eszmé-
nyének szolgálatában annyi odaadást tanusit, nem átall 
ez alapok tőkéivel és alapítványok göröngyeivel foglal-
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kőzni ! Ezek kezelésének különválasztása bizonyára sza-
badabb röptét engedne magasba törő szellemének. Aki-
nek irányt kell adnia az egész állami közoktatásnak és 
önmagában egyesítenie a kultura szálait, annak kezére 
békó gyanánt nehezedhetik a kiterjedt gazdasági kezelés 
fölötti felügyelet és ellenőrzés ! Akkor nem kellene sza-
bódnia az ellen, hogy a nemzeti szinügy, mely annyira 
rokon a kulturális missióval hazánkban, a közoktatásügy 
ressortjához csatoltassék. 

Ami illeti az előirányzat egyes tételeit, mindenek 
előtt ki kell emelnünk azt, hogy a budapesti kath. egye-
tem ismét a budgetben szerepel. Igaz, az állam sokat 
fordit évenkint e katholikus alapitványu főiskola eme-
lésére, amiért a minisztert minden magyar ember meg-
süvegeli, mint akinek sikerült ez egyetemnek legalább a 
berendezésre nézve európai hírnevet szerezni, ámde nem 
téveszthetjük el szem elől, hogy amit a magyar állam e 
katholikus intézet fejlesztésére tett, azt saját, a haza érde-
kében tette, amely üdvös czélnak van szentelve maga a 
kath. egyetemi alapítvány ; ennélfogva amint ez utóbbi-
nak czélját, ugy jogi természetét semmikép sem alterál-
hatja ; továbbá figyelembe veendő az is, hogy az állam 
tartozott a kath. intézetnek kárpótlással, araiért azon 
annyi sok nem katholikus hallgató nyeri legfelsőbb kiké-
peztetését, és annyi akatholikus tanár alkalmaztatását, 
vajmi gyakran katholikus megfelelő erők kiszorításával. 
Nem akarunk rekriminácziókkal élni, csak mint tényt 
állapítjuk meg, hogy ugy az egyetemeken, mint a katho-
likus kir. középiskolákon annyi sok nem-katholikus tan-
erő működik, hogy ezek után Ítélve, alig hinné valaki, 
hogy ez intézetek alapitványai katholikus czéllal birnak 
amely czélt más vallású egyénekkel annál kevésbé 
lehet elérni, minél nagyobb kötelezettséget rónak ez inté-
zetek alapitványai az illetőkre, és minél nagyobb szük-
ségünk van a kath. közszellem ébresztésére és ápolá-
sára. A jelen vajmi kevés vigasztalást nyújt e tekintet-
ben, a jövő pedig méltán kelthet aggodalmat; mert az 
ily kezek alól fölserdülő s a gyakorlati életbe lépő nem-
zedék híjával lesz mindannak, ami sz. István birodalmát 
a legválságosabb megpróbáltatások között fentartotta, a 
kath. öntudatnak. 

A középiskolák a közoktatásügyi minisztérium költ-
ségelőirányzatában kettőről tesznek tanúbizonyságot. Első 
sorban arról, hogy a kath. egyház, valamint a felekeze-
tek vajmi kevés pótolni valót hagytak az államnak a 
középoktatás terén, mert csak néhány gymnasiumot kel-
lett állítania; ellenben a reáliskolák majdnem mind az 
állam kezén vannak. Másfelől azt látjuk, hogy az állami 
oktatás, illetőleg állami tanintézetek föntartása jóval drá-
gább a hitvallásos jellegű gymnasiumokénál ; ha e kü-
lönbözetet az összes állami intézeteknél egybeállítjuk, oly 
szép összeg domborodik ki előttünk, mely valóban más 
ezélra fordítva gyümölcsözőbb lehetne, minthogy senki 
sem állithatja, hogy p. a katholikus középiskolák nem 
ütnék meg, sőt fölül nem haladnák a mértéket csak 
azért, mivel kevésbé költségesek az államiaknál ; habár 
más tekintetben inkább elnézhető ez utóbbiak drága 
föntartása, semhogy ama színvonalra sülvedjenek, ame-
lyen bizonyos protestáns középiskolák állanak, melyeknek 

bezáratását a miniszter annál jogosabban sürgeti, minél 
nagyobb botrányt képeznek azok hazai közoktatásunk terén. 

A népnevelés és népoktatás ügye még inkább meg-
győz arról, hogy hazánkban az állam e téren alig talál 
tenni valót, mert ezt elvégzik a vallásos testületek kon-
fesszionális iskoláikban, melyeknek, valamint tanerőiknek 
száma tizszer is felülhaladja az állami népiskolákét. Saj-
nos, hogy a népoktatás terén az állam, illetőleg a köz-
oktatásügyi kormány a külföldi felekezetnélküli irány 
utánzásában keresi hivatását, amennyiben iskolát tartani 
képes községek válláról készséggel leveszi a terhet, egy-
úttal kötelezettséget, iskoláikat elközösitvén, államosit-
váu. Trefort ur miniszterkedésének tizenhárom esztendeje 
alatt együttvéve oly nagy összeg fordíttatott e czélra, 
hogy valóban sajnálkozni lehet raj ta, hogy e pénz miért 
nem használtatott föl inkább az iskolát föntartani nem 
képes, szegény községek iskolába nem járható ifjúságá-
nak oktatására, akár a vallásos testületek segélyezése 
által iskolák állítására — ami jobb — akár pedig vegyes 
vallású vidékeken, hol egy testület sem képes túlsúlyra 
vergődni, állami iskolák állítása által ? Ezzel ugy a nép-
nevelés ügye, mint a magyarság érdeke hatalmasan elő-
mozdittatnék. 

A közoktatásügyi minisztérium költségvetésében elő-
forduló többi tételek a kulturális tényezők egész sorát 
képviselik, melyeknek ápolásában a szakminiszter kiváló 
tevékenységet fejt ki. Ámde e budgetben sok olyat nem 
látunk, amely a vallásügyi miniszter első gondját képez-
hetné, kellene is képeznie. A valláserkölcsiség, a társa-
dalmi béke e legfőbb tényezőjének ápolására nem kellene-e 
évenkint bizonyos összeget kivetni, bizonyos lelkesedést 
kifejtenie" az államnak ? Vájjon e kötelezettség alól 
kivonhatja-e magát Magyarország kormánya P Senki sem 
mondhatja, hogy erről csupán az egyháznak és hit-
községeknek kell gondoskodniok. Az államnak saját jól 
fölfogott érdekében kötelessége segélyt nyújtani ott, 
ahol a hitközségek és egyes nagylelkű adakozók áldo-
zatkészsége nem képes a szükségleteknek eleget tenni ; 
a protestánsoknak nyújtot t segedelemmel ennek nem 
tett eleget. Hasonlóképen kötelessége a vallásügyi mi-
nisztériumnak ellenőrizni a vallás tiszteletére fennálló 
törvények szoros megtartását, mely utóbbiak ugyancsak 
nem felelnek meg eléggé a jogos kívánalomnak és a 
vallás iránti köteles tiszteletnek, ami keveset pedig e 
tekintetben törvényeink a hatóságoknak és magánosoknak 
parancsolnak, ez sem tartatik meg. Igy például nemcsak 
valláserkölcsi, hanem emberbaráti tekintetek javalják a 
vasárnap megszentelésének biztosítását, ami nagy jótéte-
mény a mindennapi fáradságos munkában sanyarú életre 
utalt munkás néposztályra, egyúttal egyik hatalmas biz-
tositéka a keresztény társadalmi rendnek, melyet az állam 
ugy saját érdekében, mint az egyes polgárok iránt 
való köteles jogvédelem szempontjából ápolni tartozik, 
vagyis teljes erejéből támogatnia kell az egyházat az 
idevágó vallás-erkölcsi parancsolat érvényesítésében. 

Más kötelmei is vannak az államnak a társadalmi 
jólét előmozdításában, melyeket kevesen képesek annyira 
átérteni, mint épp Trefort miniszter ur, aki vagyonoso-
dás, egészség és művelődés ápolásának ajánlásával egész 
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programmot állított föl ismeretes leveleiben és beszédei-
ben. Mégis azt látjuk, hogy a szép szózatot nem követte 
a tett ; pedig a középosztályok vagyoni hanyatlása, a 
munkás osztályok bizonytalan helyzete, a proletáriatus-
nak általa is emlegetett elszaporodása, de főkép a mo-
dern állami átalakulások okozták társadalmi szervezetlen-
ség, sőt föloszlás képtelenné tette a társadalmat, hogy 
önerejéből, a törvényhozás hatályos támogatása nélkül 
ama czélokat elérje, melyeket a miniszter tűzött ki eléje. 

Annyi bizonyos, hogy a vallás- és oktatásügyi mi-
niszter költségelőirányzata nem öleli föl mindazon szük-
ségleteket sem, melyeket a miniszter ur annyiszor elis-
mert, amelyek tehát arra indithatnák, hogy ez irányban 
budget-jének kiegészítését javasolja az országgyűlésnek, 
amely e nagy fontosságú állami s társadalmi érdekek ki-
elégítését annál kevésbé tagadná meg, minél avatottabb 
szószólójuk akadna Trefort miniszterben, kitől a törvény-
hozás semmit sem szokott megtagadni. Fr. Laicus. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A nagyszombati vikariátus területén lakó róm. kath. 
tánitók egyesülete október hó 27-én Nagyszombatban 

tartott IV. nagygyűlésének lefolyása. 
(Folytatás) 

2. A többszöri tetszés nyilvánulásokkal kisért s 
élénken megéljenezett beszéd végeztével egyesületünk 
buzgó elnöke tek. Regéczy József képezdei igazgató ta-
nár, a „Kalauz" szerkesztője, előadta egyesületi öt, illetve 
egy évi működésűnk eredményét a következő magvas 
beszédben. 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök Ur ! 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 

Szeptember 14-én volt, öt éve, hogy egyesületünket 
megalakítottuk! Kevés esztendő ugyan, de mily messze-
vágó fontosságú tényeket tudunk feljegyezni ezen öt évi 
működéséről, oly tényeket, melyeknek hatását nemcsak 
most érezzük, de érezni fogjuk későbben is. 

Ezen öt év alatt nemcsak szervezkedtünk, hanem 
munkálkodtunk és teremtettünk valamit. A jó gazda 
s még inkább a jó kereskedő időről időre, felállítja va-
gyoni állapotának mérlegét, hogy megtudja hányadán 
van s mik a hiányok s hol kellene a javítás. Engedje 
meg tehát a mélyen tiszt, nagygyűlés, hogy néhány 
szóval megemlékezhessem egyesületünk öt évi működé-
séről, s ennek kapcsán kitűzhessem egyszersmind a to-
vábbi teendőkre nézve a munka programmját. 

Egyesületünk sikerei kétfélék : anyagiak és szelle-
miek. Anyagilag nem állunk rosszul, mert nem csak, 
hogy adósságaink nincsenek, hanem többfélét létesítet-
tünk is: igy p. o. a tanszermúzeum, ha nem is valami 
világra szóló, mindazonáltal szerény viszonyainkhoz ké-
pest elég szép, mert száz frtra menő vagyont képvisel. 

Itt van továbbá az Emlékkönyv, mely közel hat-
száz forintba került, s végre itt van a Simor-alap, 
mely mostanáig kétszázharmincz frt-ra rug. Megemliten-
dőnek tartom, hogy az első pályázatnál öt darab aranyat 
osztottunk ki, a másodiknál, azaz a mostaninál nyolcz 
drb lesz odaítélendő. 

Alapítványi összeg 340 frt, melynek kamataihoz 
most nyultunk először, mert folyó kiadásainkat másként 
fedezni nem bírtuk, minthogy a tagsági illetékeket ez 
évre alig fizette valaki. 

Igy állunk vagyonilag. 
A mi szellemi tőkénket s annak szaporodását illeti, 

teljesen meg lehetünk elégedve, különösen azért, mert 
évről évre szaporodás észlelhető. Az első helyet méltán 
az „Emlékkönyv" foglalja el, melynek kiadásával országos 
hirnevet szereztünk magunknak. Az első pályázatnál két 
munka lőn dijazva, a másodikra már három adatott be, 
s daczára az elutasitásnak, újra hárman pályáznak. Egyes 
körökben ezidén is szorgalmasan dolgoztak, s örvendve 
jelenthetem, hogy már ez évben ketten kapnak jutalmat 
a Simor-alapból. Végre megemlitendőnek tartom a két 
irodalmi figyelői jelentést is. 

Ebben áll egyesületünknek haladása ezen öt év 
alatt s még másban valamiben is, a mire én a mélyen 
tisztelt nagygyűlés becses figyelmét terelni bátor vagyok. 
Nézzünk széjjel a teremben, tekintsük meg az egybe-
gyűltek diszes csoportját, s mit látunk ? Látunk munká-
sokat az Ur szőllőjében munkálkodókat; itt vannak az 
egyház szolgái s itt az iskola napszámosai, együtt egy 
teremben egy czélra összegyülekezve, hogy a kath. tan-
ügy felvirágozásán vállvetve munkálkodjanak. It t vannak 
együtt s nyiltan hirdetik szóval és még inkább tettel 
azt, hogy * a pap és tanitó munkatársak. Nincs köztünk 
versengés csak jóért, nem gyülöljük egymást csak a 
rosszat s nem jövünk ide önzésből, hanem csak az egy-
ház s a haza iránti szeretet melege hatja át keblünket, 
s itt összegyűlvén az együvé tartozás és testvéri szeretet 
Veszta-tüzét ápoljuk. S ez egyesületünk ideális czéljai 
közül a legfontosabb s erre van nekünk a legnagyobb 
szükségünk. 

S ha néha a pap és tanitó közötti viszony nem 
volna olyan a milyennek lennie kellene, mert hiszen 
mindnyájan bűnös és gyenge emberek vagyunk s az élet 
küzdelmeiben gyakran elvesztjük türelmünket : minő jó 
aztán, ha időről időre összejövünk egy helyen, hol meg-
feledkezünk az élet sanyaruságairól, tisztán ideális esz-
ményi czélokért küzdünk. S ebben látom én — mélyen 
tiszt, nagygyűlés ! az óriási különbséget ; mely a katholikus 
és a hitvallásos alapon nem álló tanitó egyesületek közt 
van. S hogy a kettő közül melyiknek működése áldá-
sosabb, s melyik bir hathatósabb eszközökkel czéljainak 
eléréséhez, az azt hiszem kérdés tárgyát nem is képezheti. 

A mélyen tisztelt kartársak közöl némelyek nem 
elégesznek meg azon eredményekkel, melyeket mostanáig 
elértünk, gyorsabban akarnának haladni ugy az anyagi, 
mint a szellemi téren. S én ezt nagyon örvendetes jelen-
ségnek tartom, mert arról tesz tanúbizonyságot, hogy 
biznak az egyesület s biznak a néptanítóság produkáló 
erejében, az önbizalom pedig egyike azon fontos ténye-
zőknek, mely nélkül vajmi ritka a győzelem. S igy bizva 
magunkban, bizva a jó ügyben, együttesen, testvéri sze-
retettel és egyetértéssel munkálkodjunk tovább is drága 
egyesületünk felvirágzásán, mert ezáltal a katholikus 
tanügynek s közvetve a hazának és egyháznak teszünk 
fontos szolgálatot. 
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S most engedje meg a mélyen tisztelt nagygyűlés, 
hogy néhány szóval megemlékezhessem a lefolyt egyesületi 
évről. Egy szomorú s rá rövid idő múlva egy örvendetes 
eseménynyel kezdtük meg az esztendőt. Egyesületünk 
volt első elnöke és megalapítója, Zelliger József ur, hir-
telen meghalt s mi árván maradtunk ; pedig mennyi 
lett volna a tennivaló ? A központi bizottság a rendkívüli 
körülményekhez képest megtett mindent, a mit tehetett. 
Résztvett elnökének temetésén, előkészítette bíboros érse-
künk a herczegprimás jubileumára rendezett diszgyülést 
s hódolati feliratot nyújtott át a magas jubilánsnak. 

Tartottunk ezenkivül háromszor központi bizottsági 
üléseket, melyeken, a folyó ügyek elintézésén kivül, szóba 
került az alapszabályok némely pontjának megváltozta-
tása,, s az öt évi tapasztalatok után a viszonyokhoz mért 
javítása. Ez a jövő egyesületi év munka-programmjának 
egyik nevezetes pontja. Rendezendő lesz a tagsági dijak 
kérdése, a mely körül a legnagyobb zavar uralkodik. 
Rendezendő a járási körök munka- és hafásköre. A könyv-
tárakról is gondoskodnunk kell, mert ezek képezik egye-
sületünk fegyvertárait ; s végre rendezendőnek tartom a 
közp. bizottságot, mely mint kormányzó testület túlságo-
san nehézkes s az ügyek menetét módfelett lassítja, 
mint munkástestület pedig majdnem teljesen hasznave-
hetetlen, mert a mostani szervezetnél olyanok a tagjai, 
kik vagy nem bírnak, vagy nem akarnak dolgozni, s igy 
a tisztviselőkre túlságos nagy terhek háramlanak. 

Legyen szabad végül még egyről megemlékeznem, 
a Simor-alapról. Ez alapnak tudvalevőleg az a czélja, 
hogy évi kamataiból a kötelezett dolgozatok legjobbjai 
dijaztassanak és pedig az alap nagyságához mérve többen 
vagy kevesebben, s ha több van nagyobb dijakkal is. 
Ez alaphoz ez ideig még kevés esperesi kerület járult 
adományaival, s ez azon jó reménynyel kecsegtet, hogy ezek 
annál nagyobb összegekkel fognak beköszönteni, s rövid 
idő múlva eléri az alap az első ezer forintot. Adja Isten ! 

A mi az esperesi körök működését illeti, azokról 
ugy hallomás utján van tudomásom, hogy több-kevesebb 
szorgalommal működtek, hivatalos tudomásunk nincs, 
csak háromról : az első a szemcz-kerületi esperesi kör, 
melynek elnökétől egy munkálatot is kaptunk, a máso-
dik a morva sz. jánosi esp. kör, melynek elnöke két 
dolgozatot küldött be s végre a szered-kerületi esp. kör, 
melynek elnöke a közgyűlés jegyzökönyvét és 17 munkát 
küldött be. 

Tartózkodunk minden kritikától s csak egy alázatos 
kérelmet koczkáztatunk a főt. esp. elnök urakhoz, kegyes-
kedjenek a kör gyűléseinek jegyzökönyveit betekintés vé-
gett az egyesület elnökségéhez beküldeni, mert csak ugy 
leszünk képesek az egyesületi évnek hü képét adni, ugy 
tudjuk meg az egyes hiányokat s tehetünk indítványokat 
azok elháritása ügyében. Igy p. o. a szered-kerületi esp. 
kör jegyzökönyve igen tanulságos és örvendetes képét tárja 
fel előttünk a lángoló buzgalommal működő esperes-elnök 
ur tevékenységének, a ki még a más vállá s felekezetűek közt 
is toborz számunkra hiveket. 

Ilyen örvendetes előzmények után azt tartom, nem 
táplálok hiu reményeket, ha egyesületünknek fényes jövőt 
jósolok. A mi, hogy teljesedjék, adja Isten! — 

A nagygyűlés helyeslő és örvendetes tudomásul 
vette az elnöki jelentést s ugy az elnök urnák, valamint 
a központi bizottságnak buzgó tevékenységeért szívélyes 
elismerést fejezett ki. (Folytatjuk.) 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Kath. nagygyűlés a Rómába indulandó országos 

zarándoklat megnyitásánl. 
A pápai jubileum központi végrehajtó bizottsága 

folyó hó 10-én, gróf Károlyi Sándor ő nagyméltóságá-
nak elnöklete és összes tagjainak jelenléte mellett érte-
kezletet tartván, ebben a november 20-án, d. e. 11 óra-
kor, a főváros Lipót-utczai uj városházának dísztermében 
tartandó gyűlés és a másnap Rómába indulandó zarán-
doklat ügyében a következő határozatokat hozta: 

a) A gyűlés tárgya a következő pontokban lőnek 
megállapítva. I.) 10 órakor a egyetemi templomban csen-
des szent mise ; II.) A végrehajtó bizottság működéséről 
kivonatos elnöki jelentés ; III.) Az ország főmagasságu 
bíboros herczegprimása által a magyarországi katholikus 
hivek nevében szerkesztett hódolati felirat felolvasása ; 
IV. A felirat aláírása. 

A gyűlésre belépti jegyek fognak nyomattatni, me-
lyek a központi papneveldében, a női bizottság elnök-
ségénél, a Szt.-István-Társulalat helyiségében, a főváros 
lipót-utczai u j városházán és a belvárosi s egyéb plébá-
niákon lesznek kaphatók. 

b) A november hó 21-kén Rómába indulandó or-
szágos zarándoklatra nézve határoztatott, hogy az örök 
város megtekintésére, a zarándokoknak ottani 8 napra 
terjedő tartózkodási idejére, a városi menetjegy iroda 
által már kiadott részletes programm, a zarándokok ér-
dekében, előnyösen kibővittetni és a zarándokoknak kézbe-
sittetni fog. 

IRODALOM. 
„Régi magyar házassági jog." 

(Folytatás.) 

A 13-ik, „Házasságkötés a bíró előtt" czimü szakasz-
ban szerző előadja, hogy ő, nem minden meglepetés nél-
kül, az „Ars notarialis", I. Lajos király korabeli formula-
gyűjteményből arról értesült, miszerint hazánkban há-
zasság bíró előtt is köttetett; minek igazolására három 
jogesetet a nevezett gyűjteményből közöl is. S hogy 
ilyen házasságkötés a bíró előtt nem egyedül hazánk-
ban fordult elő, hanem a szerbeknél is dívott, azt Dusán 
czár törvényével bizonyítja. — E meglepő, már t. i. reá 
nézve meglepő felfedezését sz. következő megjegyzések-
kel kiséri : „Ugyanazon alapeszme nyilvánul tehát ezen 
formulákban, mint akár a tridenti zsinat határozatában, 
vagy a modern polgári házasságban, s ha tekintetbe 
vesszük, hogy a formulák szerint a házasságkötés épp 
ugy történhetett világi mint egyházi bíró előtt, akkor a 
világi bíró előtt kötött házasságokban a modern polgári 
házasság első alakulatát látjuk.x) A polgári házasságnak 
lényeges ismérve, (mondja szerző) az, hogy a házasság 
világi hatóság előtt s ennek hiteles tanúsága mellett 
köttessék. Ezen ismérve pedig megvan az idézett ese-
tekben s igy nem habozhatunk azokat valóságos polgári 
házasságoknak (!) nevezni. E mellett pedig igen tanulságos 
észlelet, hogy a középkorban a polgári házasságkötés 
nem állott elvi ellentétben az egyházi házasságkötéssel, 

l) Igy akar Rosntr báró könyve a polgári házasság úttörője 
lenni hazánkban. A szerk. 
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sőt mindkettő a legteljesebb összhangban fért meg egy-
más mellett 

A corpus juris canoniciből ismeretes adat, hogy III. 
Sándor pápa teljesen egyenlőnek tartotta a házasságkö-
tést „coram parocbo" és „coram notario." Az Ars nota-
rialisból és az okmánytárakból idézett esetek pedig még 
világosabban matatják ez egyenlősitést, midőn a biróság 
előtti házasságkötés színhelye gyanánt többi között a facies 
ecclesiae-t is megnevezik, s igy tehát a történelmi fejlő-
dés is ellentmond azon mesterkélt ellentétnek, melyet 
ujabb időben a polgári és az egyházi házasságkötés közt 
keresnek." 

Sz. nem minden meglepetés nélkül tudta meg az 
Ars notarialisból, hogy házasság biró előtt is köttetett ; 
mink viszont nagy meglepetéssel veszünk tudomást ezen 
meglepetésről, miután az előző §-ban nagyon szépen kifej-
tette, hogy házasságkötéshez alakszerűség szükséges nem 
volt, hogy érvényesen meg volt köthető puszta consensus 
által, olyképp kifejezve, hogy az utólag bebizonyítható 
legyen. Hasonló jogállapot mellett éppenséggel mi meg-
lepő sincs abban, ha a biró előtt panaszszal fellépő felek 
ugyancsak ő előtte házassági beleegyezésüket nyilvá-
nítják. Forma előírva nem volt, tehát a házassági bele-
egyezés érvényesen ki volt nyilvánítható akár biró vagy 
akárki előtt. 

Csak is eme fatalis meglepetésnek lehet betudni, 
hogy sz. a biró előtti ezen házasságkötésben a polgári 
házasság első alakulatát látja. Polgári házasság — a 
középkorban ! Ily felfedezést szerző előtt még nem tett 
senki. Kérjen rá privilégiumot! 

Ámde, kérem szépen, nem ezen a külsőségen fordul 
meg a polgári és egyházi házasság között a különbség ; 
a különbség egészen principialis és ama kérdés körül 
forog: az államhoz tartozik-e meghatározni azon felté-
teleket, melyek megtartása mellett a felek Isten és lel-
kiismeret előtt magukat házastársakul tekinteni jogosit-
vák ugy mint kötelezvék, avagy pedig az egyházhoz 
tartozik-e ezen feltételek meghatározása ? vagyis a házas-
sági törvényhozásban és ítélkezésben rejlik a különbség. 
Ha ezen működések az egyházhoz tartoznak, a házasság 
egyházi lesz, ha az államhoz, polgári. Midőn az állam 
polgári közeg elé utasítja a feleket házasságkötés czél-
jából, ez által a házasság feletti hatalma külsőleg is 
praegnansabb, szembeszökőbb kifejezést nyer, mint akkor, 
midőn a törvényhozást és ítélkezést gyakorolva, az egy-
házi házasságkötési formát tart ja meg ; mindkét esetben 
azonban polgári házassággal állunk szemben, csakhogy 
az utóbbiban az a külszín által ki nem domborodik 
annyira mint az elsőben. 

Ezen eszmemenet kapcsán megemlitjük, hogy sz. 
kizárólag a látszat után indulva s a tridenti zsinat híres 
házassági reformja indokait taglalva, megjegyzi : „Ezen 
jogtörténelmi szempontok kiemelését már azért is jónak 
láttuk, mivel ezek is adalékul szolgálhatnak annak kon-
statálásához, hogy a házasságkötés állami reformja nem 
hogy sértené a katholika egyház hitelveit, hanem még 
a tridenti zsinatnak czéljaival és indokaival is megegye-
zik (! ! !), mindkettőnek egyaránt az lévén czélja, hogy a 
házasságkötések teljesen hitelt érdemlő módon legyenek 
megállapítva. " 117. 1. 

E tekintetben — megengedjük — csakugyan meg-
egyezés létezik, csak hogy olyan, mint a milyen egy jog-
szerű tulajdonos és egy nem jogszerű tulajdonosnak egy 
dolog feletti rendelkezésében lappang ; ez is rendelkezik, 

0 Mily felvilágosodott volt e kérdésben az az annyira gáncsolt 
középkor ! Bámulatos ! — Ismertető megjegyzése. 

amaz is rendelkezik : íme teljes megegyezés, azonban az 
is áll : si duo faciunt idem, non est idem. 

Hogy pedig mi ütközik a katholikus egyház hitel-
veibe, annak eldöntése kath. hitelvek szerint a tanitó 
egyházhoz tartozik, az pedig a polgári házasságkötési 
reformot mint ezen elvekbe ütközőt visszautasítja. Kü-
lönben nem tegnaptól valók levén a kath. egyház hit-
elvei, nem is őriztetvén azok mint valami disciplina 
arcani, hanem közzétéve levén számtalan kis könyvecs-
kékben, melyeknek katechismus a nevök, e könyvecskék-
ből megtudhatja kiki, hogy a házasság kath. hitelvek 
szerint szentség, hogy a szentségek kiszolgáltatása a katb. 
religio alapitója által az egyházra van bizva, hogy ahoz 
tartozik a feltételek meghatározása a szentségek érvényes 
é3 méltó felvételére vonatkozólag, s hogy — a mi szük-
ségképi folyomány — ha az egyházon kivül más valaki 
eme feltételeket meghatározni akarja, az a katholikus 
egyház hitelveibe ütköző usurpatiót követ el. 

(Vége köv.) Dr Hamvas. 

VEGYESEK. 
*** A f . hó 21-én indulandó országos római za-

rándoklat impozáns lesz, kell, hogy impozáns legyen. 
Ezzel tartozunk a pápa méltóságának s világszerte tisz-
telt személyiségének ; ezzel tartozunk annak, ki a zarán-
doklatot vezetni fogja, Magyarország bíboros hg.-primá-
sának ; ezzel tartozunk magunknak, Magyarország 9 
millió katholikusa jó hírnevének. Azért itt is abbeli 
óhajunkat nyilvánítjuk, hogy mennél több világi hivő 
vegyen részt a zarándoklatban. Minden pap, a ki megyen, 
legalább egy-két világit birjon rá a zarándoklatra, mert 
a pásztorokkal a nyájnak is tekintélyes számban kell 
képviselve lennie ott, hol a „verba vitae aeternae" fog-
nak megszólalni. Minden pap híveinek képviseletéül is 
vigyen magával legalább egyet: ezt kivánja a — kö-
telesség. 

— A pápai jubdeum programmja. A „Moniteur 
de Rome" szerint a pápa deczember 31-én fogja fo-
gadni a jubileumi bizottság kebeléből kiküldött nem-
zetközi bizottságot; január 1-én mondja jubileumi mi-
séjét; 2-án a San-Lorenzo egyházban az irodalmi világ 
notabilitásai felolvassák a jubileum alkalmából irt köl-
teményeiket, beszédeiket ; 3 án, 4-én és 5-én a pápa 
az olasz és az idegen nemzetek zarándokait fogadja ; 
6-án pedig a bíborosok, diplomaták stb. jelenlétében 
megnyitja a vatikáni kiállitást; 5-én, három királyok 
napján, szentté avatások, a rákövetkező vasárnapon pedig 
boldoggá avatások lesznek. 

— Örömet hirdetünk a költőknek ! M. Lanini, Ró-
mában, via San Vincenzo 26, presso il palazzo Trevi, 
egy nagy müvet szerkeszt, melynek czélja valamennyi, 
XIII. Leo pápa jubileuma alkalmából, bármely nyelven 
megjelent költeményt összegyűjtve közölni és ő szentsé-
gének felajánlani. A mü czime lesz : „Árpa (hárfa) cat-
tolica a Leone XIII." 

— Württembergbe egy férfi szerzetes rendet fognak 
bevinni, mert a világi papság nem bir eleget tenni kivált 
a népmissiók terén mutatkozó szükségleteknek. 

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

Budapest,, 1887. Ruduyánszky A. könyvnyomdájából (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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jog." — Vegyesek. 

Események a pesti főtemplom történetében 
1703-1710. 

Ir ta Némethy Lajos. 
A Jézns-társaságbeliek pesti lelkészkedése 

idejében korszakot alkotó események történtek 
Pesten, melyek vonatkozással, sőt nagy befolyás-
sal birtak a főtemplom történetére ; ezek fel-
emlitését tehát nem mellőzhetjük. 

A visszafoglalás után Buda Pesttel együtt 
császári adininistrátor joghatósága alá volt he-
lyezve. 1703-ban október 23-án kelt oklevél 
által I. Lipót király visszaadta Pestnek régi 
szabadalmait, melyeket előbbi uralkodóktól ka-
pott vala. Mivel a szabadalmak által a város 
a fejedelemtől az őt, mint apostoli királyt meg-
illető kegyurasági jogot is nyerte, azért már 
eddig is többször tettünk a város szabadalmai-
ról emlitést. Felemiitettük, hogy sz. István ki-
rály volt az első, ki Pestet várossá tette és sza-
badalmakkal felruházta. Kivált IV. Béla 1244-ben 
nagy kiváltságban részesitette valamint a pesti 
Újhegyen, a mai Budavárában, ugy a régi Pes-
ten lakó polgárokat és a már meglevő szaba-
dalmaikat1) is kibővitve codificáltatta2) 

I. Mátyás király Pestet a valódi királyi váro-

Hogy már 1244 előtt birtak a pestiek szabadal-
makat, nemcsak IV. Béla adományleveléből tűnik ki, de 
bizonyos II. Endrének 1217-ben junius 13-án kelt ok-
mányából is, melynek erejével a szt. benedeki apátság bir-
tokain lakóknak a „hospitum in Pesth, albe vei bude" 
szabadalmait adja. Knauz, Mon. Strig. I. 212. 1. 

2) IV. Béla király szabadalomlevelét közölték : 
Kaprinay, Hung. Dipl. P . I. 484. [— Katona, Hist. Crit. 
VI. 44. — Kovachich, Form. cur. Styli. — Fejér, Cod. 
Dipl. IV. 1. 326. — Podhradszky, Cuspinianus 59. — 
Michnay-Lichner, Ofner Stadtrecbt, 239. stb. 

sok közé emeli,I. Lipótnak 1703-ban kiadott szaba-
dalomlevele Pestnek a legelőnyösebb kedvezménye-
ket adja, melyek felsorolása azonban nem tar-
tozik müvem keretébe ; i t t csak csupán azt akarom 
f'elemliteni, miszerint eme kedvezmények fejében 
a városnak némi kötelezettségeket is kellett 
elvállalnia, ilyen a kegyúri jog gyakorlása, mely 
több megtisztelő előjog mellett, a templomok, 
lelkészi lakok épitése és jókarban tartása, vala-
mint a lelkészek eltartásának kötelezettségét is 
foglalta magában, a mi a fővárosban nem egész 
mértékben nehezedik a fővárosra, mert országos 
alap, vallásbuzgalmu keresztények adakozásai, 
tetemesen elősegitik a fővárosi kegyuraságot e 
kötelezettségének teljesítésében, mely különben 
is igen csekély teher, arányitva ama nagy elő-
nyökhöz, melyeket a királyi szabadalom nyújt.*) 

Azonban e szerencsés esemény után sok baj 
is érte a már most életképessé vált Pestet, de 
főtemplomát és lelkészeit is. Épp ez időben leg-
inkább dult a kuruczvilág. Majd az idemenekülő 
vidéki népség, majd az átvonuló katonaság élős-
ködött Pesten több ideig, majd meg magok a 
kuruczok törtek rá a mitsem sejtő békés la-
kosságra. 1703-ban szeptember végétől deczember 
végéig folyton izgalomban2) voltak a hivek, a 

x) I. Lipótnak 1703. okt. 23-án kelt szabadalmi 
okmányát közlik. Bél, Notitia Hung. Novae, III. 89. kk. 
— Katona, Hist. Crit. Hung. XXXVI., 245. kk. — 
Putadiich, Pest városnak kiváltságai magyar és német 
nyelvre fordítva. — Palugyay, Buda-Pest leirása. 303. 
kk. stb. Eredetije a főváros levéltárában. 

2) Az 1703. szeptember elején tar tot t tanácsülés 
behatóbban foglalkozik a kuruczok ellen teendő óvintéz-
kedésekkel, melyeket érdekességöknél fogva érdemesek-
nek tartok a közlésre: Mivel napról-napra veszélyesebb 
hirek érkeznek, szükségesnek tar t ja a tanács a polgári 
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mi hátráltatta őket az isteni szolgálatban. 1704-
ben clecz. 19-éről 20-ára éjjel a kuruczok Pestet 
be akarták venni, létrákat alkalmaztak a város 
falaihoz, a mit az őrök észrevettek ') és élénken 
lövöldöztek reájok, ugy, hogy ott hagyva 16 
létrát menekülniök kellett. Mivel 21-én, a mi 
vasárnapon volt, az összes polgárságnak őrségi 
szolgálatot kellett egész nap tennie, az isteni 
szolgálatot szokott módon nem lehetett megtar-
tani. Május közepe táján ismét Pestnek esett a 
kuruczság és 21-én véres csata fejlődött ki kö-
zöttük és a polgárság között, ugy, hogy az utób-
biak közöl harmincz maradt a csatatéren, a kik 
22-én a polgárság nagy izgalma és részvéte 
mellett takari t tat tak el. A halottak anyakönyve 
névleg felsorolja őket, kik többnyire tekintélyes 
polgárok valának. 1705-ben nagyszámú vidéki 
népség menekült a két város biztosaknak tar tot t 
falai közé. A budai collegium gazdasági épülete 
egészen megtelt ilyen menekültekkel és barmaik-
kal, kik ott élelemmel sőt pénzzel is segélyeztettek. 

Nagyobb volt azonban a kurucz támadá-
soknál ama sanyaruság, melyet 1707-ben Rabu-
tin serege hozott Pestre. Mivel ez az esemény a 
történelmi müvekben mindeddig elég bőven nincs 
tárgyalva, érdekesnek tartom azt itt , a Jézus-
társaságiak feljegyzéseiből bővebben elmondani. 
Rabutin az 1706. év nyarán indult ki Erdélyből 
Egervára ostromára. Serege nem egészen tiz ezer 
emberből állott. Ellene Bercsényi Miklós gróf 
a guerilla harcz ama fogását követte, hogy 
útjából minden élelmet eltakarított, kivált min-
den malmot felégettetett; azért, midőn Rabutin 
Eger körül táborozott, kénytelen volt kézi mal-
mok által őröltetni gabonát katonái számára, mi 
nagyon fáradságos munkába került és igen hibás 
lisztet szolgáltatott, ugy, hogy a kenyérben egész 
őrséget erősbitem és minden káplárnak elegendő legény-
séget adni németek-, magyarok- és ráczokból. A budai 
őrnagy parancsára következő őrállomások létesíttetnek 
Pesten: 1. A felső vizi köröndnél, a hol a császári ha-
jóhivatal van. 2. A megrepedt köröndnél Berghoffer mel-
lett. 3. A hatvani kapunál a ferenczrendiek mellett és 
4 A boszorkány köröndnél. Továbbá a császári fegyver-
tárból 3 tonna lőpor, 4 láda golyó és 400 puska ké-
rendő azok számára, a kik olyannal nincsenek ellátva. 
Szept. 12-én ezek küldése szorgalmaztatik, 18 án 2 mázsa 
lőpor érkezik és szétosztatik. Zellinger Kristóf hadnagy-
nak rendeltetik, Neander tanácsnok és kapitány a pesti 
polgári katonaság élén szigorú katonai fegyelmet tart fenn. 

Maga Neander János kapitány vette észre az 
első létrát, melyet a kuruczok a sötétség oltalma alatt 
a falhoz támasztottak és lármát csapott, őreit segítségül 
hiván, segítségükkel az ellenséget szerencsésen elűzte. 
E hőstettéért a város tanácsa 1705. febr. 6-i ülésében 
Neandernek elismerő okmányt adni rendelt. 

gabnaszemek is voltak belesütve. A kiállott ár-
mányokért Rabutin Miskolcz városát felégettette. 
Ez Bercsényit nem rémítette el, hanem még in-
kább megerősítette eljárásában, látván, hogy az 
boszuságot okoz ellenségének, azért Rabutin út-
jában. ki seregével Kassa ostromlására indult; 
már most nem csak a malmokat égettette el, 
hanem a kisebb helységeket is, a nagyobbakból 
pedig a lakosságot barmaikkal és élelmökkel ki-
parancsolta Midőn Rabutin Kassa hosszas ostro-
ma után 1706. év vége felé visszavonult, Debre-
czent, az alföld legnagyobb városai egyikét egé-
szen üresen és elhagyatva találta. Ott az élelmi 
szerek hiánya miatt katonáinak csak rövid pi-
henést engedett. Tehát jobb vidékre óhajtotta 
máris igen összeapadt seregét vezetni, a főváros 
felé. A lanyha őszies időben a főváros körül lo-
vai számára elegendő legelőt, hadainak pedig jó 
téli szállást és elegendő eledelt remélt találni. 
Azonban a visszavonulás nem sikerült ugy, mint 
az kívánatos vala. A több napi utazás, puszta 
vidéken, rossz utakon, folyvást háborgattatva, 
csipkedtetve az ellenség portyázóitól, a kellő 
ruházat -és eleség hiánya a legnagyobb Ínségbe 
hozta a sereget; ehhez a folyton növekedő mér-
tékben dühöngő pestis felettébb megtizedelte azt. 
Ily, éhező, rongyos, ragályokban nyavalygó sereg 
lepte meg 1707. január hava második felében 
Pestet. A Jézustársaságbeliek pesti residentiá-
jának naplója emliti, miszerint január 23-án, 
vízkereszt utáni harmadik vasárnap, miután a 
sereg a templom körüli területet elfoglalta, oly 
zavart okozott, hogy az isteni tisztelet meg 
nem tar ta tha to t t ; és pedig abban kellett ma-
radnia reggel már a szónoklatoknak, délután 
pedig a vecsernyének is. Ebből azt következtetem, 
hogy miután a szónoklatok reggeli 9 órakor 
mondott öreg mise előtt és után szoktak volt 
tartatni , s azoknak a sereg által okozott zava-
rok miat t abban kellett maradniok, — a sereg-
nek gyászos bevonulását 22-éről 23-ára való 
éjjel kellett megkezdenie és több órán át foly-
tatnia, ug}7, hogy egy része éppen a reggeli 
isteni tisztelet idejében érkezett. A naplóban 
tizenegy napon át említtetik fel a sereg által 
okozott zűrzavar, mely az isteni tisztelet rendes 
megtartását akadályozta. Az utolsó ily feljegyzés 
február 2-án fordul elő, midőn a napló vezetője 
mondja, miszerint gyertyaszentelő ünnep alkal-
mával a szokásos körmenettel, a katonák miatt 
a templomból nem lehetett kimenni. 
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Ezek nyomán tehát bizonyos, hogy a sze-
rencsétlen sereg 1707. január 23-tól február 2-ig 
Pesten tartózkodott. Ennyi a nevezett naplóból. 
A többit a budai társház évkönyvéből vettem 
át. Az Ínségben nyomorgó, ruha és élelem hiány-
nyal küzködő sereg Pesten nem találhatta azt, a 
mi felsegélésére okvetlen kell vala. Annak tehát 
megállapodás nélkül a nagyobb és vagyonosabb 
Budára kellett volna átkelnie. Azonban a kiál-
lott fáradalmak és nélkülözések mellé még maga 
a természet is hozzácsatolta mostohaságát. A 

.sereg érkezésével a Dunán is megérkezett a jég 
és a zajlás oly nagymérvű volt, hogy a két 
város között a közlekedésnek félben kellett sza-
kittat nia. Igy a sereg sem kelhetett át a túlsó 
partra. Pesten pedig rendesen a mily arányban 
nehezebbé lön a Dunán való átkelés, oly arány-
ban fokozódott a nélkülözés és sanyaruság; ek-
kor azonban a kiéhezett sereg jelenléte miatt oly 
mag-as fokot ért el, hogy ilyesmit hasonló ese-
tekben még a legtapasztaltabbak is soha se nem 
láttak, se nem hallottak. 

A legérzékenyebben sujtá a sereget ama 
körülmény, hogy az erő végmegfeszitésével te t t 
nagy ut, az ellenségtől kiállott csipkedések, az 
áthaladott kopár vidék és üres helységek, a ki-
állott éhség és tür t hideg után, midőn a barát-
ságos Budát közelről látnák, majdnem kézzel fog-
nák, az ég kelt harczra ellenök. A tél a sereg beér-
kezésének percze óta Pesten a legzordonabbá lőn, 
holott akkoráig kellemes és majdnem tavaszi idő 
járt. Pesten tehát végveszélybe került a se-
reg. A csapás súlyát legnagyobb mértékben 
a lovak érezték. Ezek a tulterheltetés és az ut 
hossza által kimeritve, megtörve, az élelem hiá-
nya miatt mind tönkre mentek. Pest maga nem 
vala képes kellő élelmet előállitani az 1200-at 
meghaladó lovaknak. Ama csekély élelemtől, me-
lyet Pest környéke, habár ezen időtájban igen 
gyér legelőivel nyúj thato t t , melyek a végső 
szükségben mégis némi tápot szolgáltathattak 
volna, az érkezésök után való éjjelen bőségben 
esett és az egész környékét befedő hó által szin-
tén megfosztattak. A tüzérség lovait a Szenthá-
romság-szobor körüli téren állitotta fel. Ezek a 
helyszínén, ugy a mint felszerszámozva és a 
Szentháromság szobrához kötve voltak, össze-
rogytak és kimúltak ugy, hogy egy sem maradt 
meg közölük. 

Az éhség miatt hasonló sorsban részesül-
tek Pesten a lakosság barmai is. Bármerre 

tekintet t az ember, mindenütt hullákat szemlél-
hetett . Terek, utczák, házak udvarai és kertei ál-
latok hulláival valának betöltve, egyik hulla a 
másikon hevervén. Az éhség magas fokát, melyet 
a szerencsétlenek kiállottak, bizonyitja -ama kö-
rülmény, miszerint a lovak egymásnak sörényét 
és farkszörét lerágták. A kocsik rúdja, czölöpök 
vagy deszkakerítések, kedves eledelül szolgáltak 
az éhen döglő lovaknak, ugy, hogy habár azok 
kemények és csomósak voltak, mégis a szegény 
párák majdnem feléig lerágták. Ez okból, a 
szomorú körülmények komolysága daczára, tré-
fásan, „erdélyi szobrászoknak" neveztettek. 

A legénységről az első helyen kellett volna 
megemlékeznem, de e megemlékezést szándéko-
san a második helyre hagytuk, hogy annál kö-
rülményesebben ecsetelhessük könyörületreméltó 
sorsát. Kivált sajnálatra méltó állapotban volt a 
gyalogság, mely a többieknél sokkal nagyobb 
Ínségnek és fáradalmaknak volt kitéve. Meg kel-
lett az ember szivének esni, midőn szemlélte a 
betegségtől nyomorgó, sápadt arczu, hidegtől 
didergő szennyes külsejű, mozgó csontvázakhoz 
hasonló szerencsétleneket. A kik, bárhol megál-
lapodtak, gyöngeségökben a földre rogytak. Igy 
a beköltözés alkalmával, a város kapuja előtt, 
hol megállapodás történt, számosan összerogyva 
fekve maradtak. A kenyérnek csupán láttára lá-
zas izgatottság fogta el az éhhalállal küzdőket. 
Legnagyobb szerencsére még ideje korán néhány 
hajóval kenyér szállittatott át Budáról, még mi-
előtt a Dunán a közlekedés végleg megszűnt. 
Az ekkor kapott kenyér az életerőt újra fel-
éleszteni látszott bennök. Nem győzték annak 
jóizét magasztalni, mert ama kenyér, melyet a 
táborban ettek, nem érdemiette meg a „kenyér" 
nevezetet. Sótalan, gyúratlan, keletlen volt s 
benne egész rozsszemek voltak találhatók. 

Midőn napról napra növekedett a hideg és 
vele az inség, rémitő volt hallani át Budán, 
mely Pesttől a zajló Duna által tökéletesen el 
vala zárva, a szerencsétlen, éhhalálnak ki te t t 
sereg és vele Pest lakosságának jajveszéklését. 
Az inség ekkor legnagyobb fokát érte. 

Ä leirhatatlan szenvedéseknek számosaknál 
a halál vetett véget. Mily rémület és halálfé-
lelem remegteté a szerencsétlen pesti lakókat 
eme borzasztó 12 nap alatt, kitetszik abból is,, 
hogy, amint a fentemiitett naplóban feljegyezve 
találjuk, ez idő alatt harmincznégyen vették 
fel a haldoklók szentségeit. - A rémület azon-

. 40* 
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ban a katonaság eltávozásával sem szűnt meg 
egészen ; tar tot t az február hó végéig, sőt ki-
sebb mértekben tovább is. 

Bizonyára, — habár ez nincs sehol fel-
jegyezve, — a katonaság által a pestis a 
városiak között is elterjedt. Január 24-étől feb-
ruár végéig összesen hatvannégyen részesültek a 
haldoklók szentségeiben. A halálozás azonban 
nem haladta tul a rendes számot; jan. 24-étől 
február 28-ig összesen 13 eset fordul elő az 
anyakönyvbe bejegyezve, a mi a rendes halá-
lozásnak felel meg ; be nem számítva a ka-
tonákat. 

Végre beállott a szabadulás epedve óhajtott 
órája. Febr. 3. és 4-én enyhe idő volt. A Duna 
jege nem zajlott többé: sietett tehát a katona-
ság Budára átkelni. 675 ember ment át Budára 
és szállásoltatott el az elővárosokban. Ezeken 
megesett a budaiaknak szive és könyörüle-
tesen ápolták őket. A mit továbbra fejte-
getni, habár sok érdekes vonását a nemes em-
berszeretetnek tüntetné fel, nem tartozik e mü 
keretébe. 

Láttuk miként törekedtek a Pesten mű-
ködő Jézustársaságiak jelszavuk szerint „min-
dent az Isten nagyobb dicsőségére " fordítani, 
egyrészt a legszorgalmasb munkásságot fejtve 
ki az Ur szőllejében, másrészt a mostoha sors 
sok nehézségét példás türelemmel elviselve. 
1710-ben, müködésök már 8. évében, ütött szá-
mukra itt az utolsó óra. 

Eltávolításukat a pesti plébániáról igy be-
széli el a budai rendház évkönyvének írója: 

„Ez évben (1710) november hó közepe táján 
a pesti plébániát, melyet, magoknak a pestieknek 
beleegyezésével, Kollonics Lipót bibornok ő emi-
nentiájától nyertünk, és jogosan bírtunk, a mely-
ben a plébániai teendőket a legmostohább idők-
ben, a collegiumtól nyert segélyezés mellett 
teljesítettük, és pedig a hivek kiváló lelki elő-
nyére, a pestiek legszebb elismerése mellett, és 
pedig teljes nyolcz éven át. A botlás kövét a 
dézsma szolgáltatta, melyet az apostoli fejede-
lem jóváhagyása mellett, az említett bibornok 
beleegyezésével, a pestiek részéről és akaratuk-
kal békében bírtunk. Oly valaki, a ki különben 
a Jézustársasága részéről már sok jótéteményt 
nyert vala, a jelenlegi bibornok ő eminentiáját 
és szász herczeget felizgatta, ez pedig a dézsmát 
visszakívánta, melyet midőn mi védeni kíván-

tunk, a pestiekx) közöl alattomban némelyek 
ellenünk fordultak, a minek következtében a 
plébániát át kellett adnunk. Kellett, mondom; 
mert már a világi karhatalom is készen állott, 
többen attól tartván, hogy mi erélyesebben fogunk 
ellenszegülni. Különben sem támaszkodtunk volna 
fegyverre, hanem csupán a kánonjogból emel-
tünk némely védmüvet, a mint méltányos is 
volt> de a parancsoló akarata előtt meg kellett 
hajolnunk. Nov. .'17-én megszűntünk működni; 
ugyané napon az uj plébános is installáltat ott, 
a nélkül, hogy közölünk valaki jelen lett volna. 
Ezalatt a nép mérgében epéskedett, kiváltképen 
a magyarok, megfosztva levén pásztoruktól. A jó-
lelküek mindnyájan siránkoztak e felett. Az álta-
lunk alapjaiból felépített ház, midőn mieink 
belőle Budára átköltöztek, üresen maradt vissza. 
0. A. M. D. Gr.!* Igy a krónikás páter. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 15. Pápai jubiláris kiállítás a fővá-

rosban. Y. — Ha valamikor két társelnök a legszebb 
egyetértésben, egymást kiegészítve és támogatva a leg-
teljesebb összhangzatban működött, akkor ez az országos 
közp. női bizottságnál mindenképp megvolt. A szervezés, 
rendezés és vezetés tekintetében legszerencsésebb kel-
lékekkel megáldva, fáradságot nem ismerő módon buz-
gólkodva, önmagáról olykor egészen megfeledkezve mű-
ködött a női bizottság egyik társelnöke, gróf Szapáry 
Gézáné, szül. Györy Mária grófnő ö excjn. Méltóan állott 
oldala mellett gróf Wenkheim Frigyesné Wenkheim 
Krisztina grófnő ő mlga. Mélyen és őszintén vallásos 
lelkülete egész. buzgósággal csüggött ezen a szent ügyön, 
melynek legcsekélyebb részlete is teljesen igénybe vette 
figyelmét. Buzgólkodása nem csak másokat serkentett, ő 
maga járt előre a legszebb példával. S ha bokros családi 
teendői nem is engedték, hogy önmaga mindenütt és 
mindenkor munkálkodjék, ott volt mindenhol és mindenben 
vezető, intéző keze. Saját körében többet nem is tehetett 
volna a nemes grófnő. ízléses választása, szakavatott 

1) Az esztergomi érseki levéltárban megvan Keresz-
tély bibornok-érsek 1710. aug. 29-én kelt ama levelének 
fogalmazványa, melyet ez ügyben Pest városához me-
nesztett. Ebből kitetszik, összhangzólag az évkönyv fel-
jegyzésével, miszerint aug. 14-iki keltezettel a várostól 
kapott a bibornok felkérést, a melyre adott feleletében 
indokolja a jezsuitáknak elmozdítását, egyedüli okul a 
dézsmát említvén fel. Neheztel azonban Amblerre, hogy 
ez azért, mert az előbbi prímások csupa kegyelemből a 
plébánosok javára a dézsmáról lemondtak, ebből jogot 
formál. A sedecima ugyan megilleti a plébánost, mondja 
a bibornok, de nem valamely missionariust, minő Ambler. 
A város szept. 10 én kelt feleletében hangsúlyozza, mi-
szerint Buda visszavétele óta a dézsmaügyben nem tár-
gyalt, igy tehát erre nézve tájékozva nincs. Ez a tény-
állás. 
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összeállítása és költséget nem ismerő bőkezűsége által a 
nemes versenyben a pálmát elragadta a grófnő ; rendeletére 
összesen husz teljesen felszerelt casula és egy pluviale ké-
szült, mindannyian, — a fehérnemüektől most eltekintve — 
az ő adományai. Yolt köztük 5 fehér, négy-négy ibo-
lyaszínű, zöld és fekete, 3 vörös. Mindegyik más és más, 
de mindig igen választékos, és gazdag kivitelben. Külö-
nösen a szinek összehangolása és a rajzok összeállítása 
minden látogató részéről elismerésben részesültek. Ama 
egyházi fehérnemű pedig, melyet Wenkheim Frigyesné 
grófnő ő mlga felajánlott és mely az ő általa alapított 
békés-gyulai árvaházbau a grófnő költségén készült, min-
den szemlélőnek bámulatát vivta ki. Különösen a cor-
poralék és pallák oly pompás művészettel voltak kivarrva, 
hogy alig tart juk lehetségesnek, hogy ezen genre-ben szeb-
ben és sikerültebben dolgozzon bárki. Tiz miseing jó szé-
les drága csipkékkel — szintén a nemes grófnő ajándékai 
— osztatlan tetszésben részesült. Ha csak tiz ilyen lelkes 
főrangú hölgy akadt volna hazánkban, tényre, gazdag-
ságra nézve a többiek adományaival együtt a magyar-
országi osztály a legelsők között foglalna helyet. 

Wenkheim Frigyesné grófnő ő mlga nagy nevét, 
melyet a kath. világ már rég tisztelettel emlit, ujabb 
hervadhatatlan dus koszorúval övezte ezen eminens kath. 
manifestatio által. 

De a mint a tűznek nem elég, hogy önmaga lán-
goljon, hanem arra tör, hogy körülötte mindent meg-
gyújtson : ugy az igazi lelkesedés és 'buzgóság tüze má-
sokra is hatni, másokat is megnyerni iparkodik. 

Mi legalább a lelkesedés és valódi buzgalom tüzé-
nek tulajdonítjuk, nogy a nemes Wenkheim főúri csa-
ládból alig maradt el valaki, ki a társelnök ő mlga 
fényes példáját nem követte volna. Wenkheim Stefánia 
grófnő ő mlga két pompás fehér misemondóruhát aján-
lott fel ; gróf Wtnkheim Gézáné ő mlga pedig egy fehér 
és egy veres szép misemondóruhával volt az ajándékozók 
sorában ; gróf Almásy Kálmánné, Wenkheim Mária grófnő 
ő excja egy-egy fehér (ezüst alapon) veres és fekete 
casulát a hozzátartozó, finom egyházi fehérneművel együtt 
ajándékozott,. Beniczky Gézáné, Almásy Mária grófnő ő 
mlga pedig egy diszes fehér, gazdagon aranynyal diszitett 
casulát, Wenkheim Dénes gróf ő mlga pedig szintén egy 
fehér gyönyörű casulát ajánlott fel. 

Legbensőbb elismeréssel távozunk a nagynevű csa-
lád ezen ragyogó, példás katholikus manifestatiójától. 

A Biharmegyében lakó gróf Baithiányi József-né ö 
mlgáról is kell még megemlékeznük, hogy a nagyváradi 
1. szt. egyházmegye területén egybegyűlt ajándéktárgyak 
jegyzékét teljessé tegyük. Szép mennyiségű és minőségű 
egyházi fehérneműt küldött a nemes grófnő, nevezetesen 
egy-egy albát és karinget, egy féltuczat corporálét és 
humeralét, nemkülönhen egy tuczat purificatoriumot stb. 

Nem mintha Nagyváradhoz legközelebb volna Győr, 
de mivel a kiállított tárgyak, ha nem is mennyiségére, de 
mindenesetre minőségére nézve leközelebb áll a most rész-
letesen megismertetett nagyváradi egyházmegyéhez a 
győri egyházmegye: azért át akarunk térni a győri 
egyházmegyéből beérkezett és kiállított ajándéktárgyakra. 
Ha másutt egyesek buzgólkodtak, a győr, egyházme-

gyében az egyesületekben szervezett kath. élet, és a 
zárdák működése nyilvánult leginkább. A győri és 
soproni oltáregylet egy-egy diszes casulával (a győri 
fehéret, a soproni vöröset ajándékozott) és az utóbbi 
több darab egyh. fehérneművel kedveskedett szentséges 
atyánknak. A győri orsolya-rendi nőzárda jó halmaz 
egyh. fehérneműt küldött, melyek között több szép darab 
van (12 corporale ugyanannyi palla mellett és számos 
más tárgy) ; a győrszigeti irgalmas nővérek pedig csi-
nos karinget , a soproni orsolya-rendi nőzárda egy 
igen diszes gazdag arany-himzésü fehér casulán, vala-
mint szép kivarrásu albán és gyönyörű antipendiumon 
kivül tuczat számra készítették a corporalékat, purifica-
toriumokat, humeralékat, lavabókat stb. stb. A Megváltó-
ról nevezett szerzetesnők soproni árvaháza fehér atlasz 
alapon aranynyal és virágokkal gazdagon diszitett gyö-
nyörű szép velumot ajánlott fel, mely minden oldalról 
tetszésben részesült. A magyar-óvári hölgyek egy csinos 
misemondóruhát és igen szép egyh. fehérneműt küldöt-
tek kegyeletük és nemes buzgóságuk ékesenszóló bizo-
nyítéka gyanánt. 

Ft. Mayerhojfer József praelatus-prépost ur ő mlga 
gyönyörű, szép monstrantiájáról már a II. számú levélben 
(37. számban) szólottunk ; csak azt akarjuk még felje-
gyezni, hogy ft. Hahnekamp György ur, szt.-széki ülnök 
és a tanitónőképezde igazgatója Sopronban, egy igen szé-
pen dolgozott karinget ajánlott fel. (Folyt.) ? 

Egyesült-Államok. Cleveland Grover elnök prokla-
mácziója az Egyesült-Államok népéhez a „hálaadás nap-
jának" meg szentelése iránt. — 

Ez időtájt évenként szokott az Egyesült-Államok 
elnöke szózatot intézni polgártársaihoz, felhíva őket nyil-
vános és magán hálaadásra azon vett jókért, melyekkel 
Isten az amerikai népet, a lefolyt év alatt elárasztotta. 
Ezt a napot, melyet Thanks giwing dey-nek neveznek, 
a szövetséges államok mindenikében ünnepnap gyanánt 
megtartják. 

Cleveland Grover elnök ezidei proklamácziója, me-
lyet valamennyi állam kormányzójához megküldött, igy 
szól : 

„Isten jóságos irgalmassága, mely nem szűnt meg 
lebegni ez évben is az amerikai nép fölött, joggal szá-
mit a mi elismerésünkre és alázatos hálánkra. Minden-
ható ereje által Isten ezt a nagy nemzetet minden nem-
zeti veszélytől megőrizte ; az aratás eredménye fényes 
volt ; az előbb ellenséges testvérek közt az egyetértés 
helyreállt ; és az 0 csalhatatlan vezetése alatt folytattuk 
utunkat a jólét utain. 

A végből tehát, hogy egyesült akarattal mutathas-
suk be hálánkat a jelzett annyi jótéteményért : én Cleve-
land-Grover, az Egyesült-Államok elnöke, ezennel novem-
ber 24 ik napját jelölöm ki ez ország valamennyi lakosa 
által imának szentelendő hálaadás napjául. 

3) A tavalit is közölte a „Religio." Átvette tőlünk a „Bpesti 
Hirlap," nem emlitve a forrást, s utána a többi napi lap. Az egész 
ország olvasta, bámulta ; de a „ Religio"-ról, mely ily szolgálatot 
te t t a közönségnek, — szokott módon hallgatának a lekötelezettek. 

A szerte. 
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Szűnjenek meg e napon a mindennapi foglalkozá-
sok ; gyűljön össze népünk azon helyeken, hol az isteni 
tiszteletet szokták végezni; énekei és imái által mutassa 
be háláját a mennyei Atyának, mind azokért, a miket 
velünk te t t ; egyúttal pedig kérjük bocsánatát hibáink-
ért és irgalmas voltának folytatását a jövőre ! 

A szülők és barátok gyűljenek össze e napon csa-
ládi köreikbe; mindnyájunk szive, kegyeletes emlékekkel 
eltelve, hálával forduljon a minden élvezet forrásához s 
minden öröm osztogatójához ! 

Emlékezzünk meg a szegényekről és elhagyatottak-
ról is, és gyengéd bőkezűséggel szaporítsuk a hálás szi-
vek számát!" A „Courr. de Bruxelles" után. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A nagyszombati vikariátus területén lakó róm. kath. 
tanitók egyesülete október hó 27-én Nagyszombatban 

tartott IV. nagygyűlésének leíolyása. 
(Folytatás) 

3. 0 Szentségének ötven éves áldozári jubileuma. 
Minden katholikus lélek örömteljes szivvel várja 

ama nap hajnali pirját, melyen ő szentsége,, a keresz-
ténység közös f'eje, a dicsőén uralkodó szentséges XIII. Leo 
pápa, aranymiséjét fogja az egész katholikus világ imái 
között a Mindenhatónak bemutatni. 

Magyar hazánk katholikusai versenyezve a külföl-
diekkel mutatják be szeretetüket s fiúi ragaszkodások 
jelét a szentszék iránt. 

A magyar katholikus tanférfiak szintén elzarándo-
kolnak szent Péter székéhez s leborulva a dicső pápa 
zsámolyához ajándékok által fejezik ki szeretetök hevét 
ő szentsége iránt s kérnek áldást a tanítók csalhatatlan, 
Istentől rendelt legfőbb tanítójától müködésökre. 

Ily hangulat mellett olvasta fel dr. Lassú Lajos 
nagysúri esperes plébános ur értekezését ezen czim a la t t : 
„ Vatikáni zarándoklatom," mely felolvasás mély benyo-
mást tett a hallgatóságra. Egyesületünknek a gyűlésen 
jelenlévő minden tagja a végszók elhangzása után fel-
állott és örök hűséget s törhetetlen ragaszkodást ünnepé-
lyesen igérve a szentszék iránt szivéből éltette a pápa-
királyt,, szent atyánkat XIII. Leo pápát! Miután pedig 
kiki tehetségűnk szerint áldoztunk filléreinkből esperesi 
kerületeinkben, az értekező ur indítványára elhatá-
roztuk, hogy fiúi nódolalunkat s üdvkivánatunkat ő 
szentségének tudomására táviratilag adjuk. Az elnöklő 
püspök ur ezen óhajunkat kegyes volt magára vállalni s 
azonnal értesité ő szentségét sziveinkben honoló ezen 
lelkesedésről. 

4. Beérkezett pályamunkák bírálatának felolvasása. 
Az egyesület még 1885. évben szeptember 22-én tar-

tott II. nagygyűlése alkalmával öt drb aranyat tűzött ki 
ilyen czimü tételre: „ A szemléltetés szerepe a népis-
kolában." 

De 1886. évi nagygyűlésre érkezett három dolgozat, 
melyek azonban a kellő mértéket meg nem ütvén, nem 
jutalmaztattak. A pályadíj 3 aranynyal megtoldatott. 
Ezen nagygyűlésre beadatott ismét három dolgozat. A bí-
rálat következőleg hangzik : 

Birálat. 
A nagyszombati vicariatus területén lakó római ka-

tholikus néptanítók egyesülete a következő tételt tűzte 
ki pályázatra: „A szemléltetés szerepe a népiskolában;" 
a pályadíj nyolcz db magyar arany. 

Beérkezett három mű. 
Az I-ső számúnak jeligéje: „Taníts szemlélet Heg stb. 
A Il-ik számúé : Nem kell semmi fáradságot ke-

rülnihogyha dijnak van reménység örülni 
A III-ik számúé : „ A buzgalom jobban pótolandja 

a képességet, mint a képesség a buzgalmat." 
A pályamunkák kellő időre beérkezvén, az elnök 

sok lótás-futás után (!) végre-valahára többszöri visszauta-
sítás után (!!) képes volt a központi bizottságban két tagot 
találni, a kik a bírálói tisztséget elvállalták. Bírálók 
valának : tíegéczy József, Peczkó Antal és Vágvölgyi Bélai 
képezdei tanárok. Előadó Regéczy József. 

A mult évi bírálatot sokan tulszigorunak mondták, 
s azt jósolgatták, hogy senki sem fog merni pályázni. A 
jóslat nem teljesedett be ; a kitűzött határidőre három 
munka adatott be, melyeken meglátszott, hogy iróik a bí-
rálatból tanultak, oly annyira, hogy még a leggyengébb is 
tul szárnyalja a mult évi legjobbat. Lássuk a munkákat 
egyenkint. 

Az I-ső számú: „Tanits szemléletileg" jeligéjű mű 
negyedfél ' í rot t ivre terjed. Praktikus ember munkája, a 
ki otthon van az iskolában. Sok hasznos figyelmeztetést 
és utasítást ad, hogy miképen kell a tárgyakat szem-
léltetni. Kár azonban, hogy a szemléltetést és a beszéd-
értelmi gyakorlatokat összekeveri egymással több helyen, 
p. o. ott is, a hol Lubrichuak egy igen helyes megjegy-
zése ellen polemizál, s ellenmondást akar reá sütni 
müve 9-ik lapján. 

A ll-ik számú miinek jeligéje: „Nem kell semmi 
fáradságot kerülni, hogyha dijnak van reménység örülni;*' 
harmadfél ívre terjed. Alaposan tárgyalja a szemléletek 
természetét, osztályozását, s a mi különösen dicséretére 
válik, sok gyakorlati példát hoz fel. Stylusa folyékony. 
A tárgytól nem tér el soha s inkább kevesebbet mond 
mind sokat. Müvében nincs kivetni való egy mondat sem. 
Kár hogy az egyes tantárgyak szemJélhetőségi fokoza-
tairól nem szólt egyetmást. 

A III-ik számú pályamű jeligéje : „A buzgalom 
jobban pótolandja a képességet, mint a képesség a buz-
galmat," 10 irott ivre terjedő mű. Rendszeresen indul ki 
a nevelés fogalmából, átmegy az úgynevezett „szemlélő-
tehetségre;" tárgyalja a szemléltetés történelmét s végre 
átmegy a tuiajdonképeni tárgyra. Előnyei e műnek, 
hogy rendszeresen gondolkozó főre vall; szorgalomról 
és gondolkodásról tesz tanúbizonyságot. A tételt felfogta 
ugyan, de nem maradt mellette következetesen. Sokkal 
többet ád, mint a mennyit a tétel kiván, a mennyiben az 
egyes tantárgyak módszereiről is beszél. Túlságosan 
támaszkodik Lubrichra. 

A három mü közül a leggyengébb az I-ső számú, 
mert a kérdés velejét nem fogta fel ; a Il-ik és III-ik számú 
egymással versenyez, mert mig a Il-ik a kérdés lélektani 
oldalát felfogván, azt praktikus tanférfiuhoz illő mesteri 
kézzel rajzolja, addig a III-ik számú átöleli az egész 
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kérdést ugyan, de sokszor eltér a tárgytól; a III-ik 
számú a legteljesebb, mig a Il-ik számúnak a stylusa 
legszebb. 

Mindezeket tekintetbe véve, a bíráló tagok egy-
haugu véleménye oda megy ki, hogy a pályadíj osz-
tassék fel három részre, és pedig: 

A 11-ik számú : „Nem kell semmi fáradságot ke-
rülni, hogyha dijnak van reménység örülni" jeligéjű, 
kapjon négy drb aranyat. 

A III-ik számú : „A buzgalom jobban pótolandja a 
képességet, mint a képesség a buzgalmat" jeligéjű kap-
jon három drb.- aranyat. 

' S végre, tekintve azt, hogy az I-ső számú „Taníts 
szemléletileg", habár a themát el is tévesztette, de a 
tárgyat, melyet feldolgozott, szépen és nagy szorgalom-
mal fejtegeti, kapjon egy aranyat. 

Kelt Nagy-Szombatban, 1887. okt. 26-án. 
A biráló bizottság. 

A jeligés levélkék felbontatván, az első pályadijat: 
Erdélyi Imre hidaskürthi, a másodikat Ressly István 
boldogfai, a harmadikat Rauscher Károly nagyfödémesi 
kántor-tanító urak nyerték el. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
„Régi magyar házassági jog." 

(Vége.) 

A 15. és 16-ik szakaszban szerző az egyházi házasság-
kötési szertartások történelmi fejlődéséről, a következők-
ben a kihirdetésekről, a tridenti formáról s annak receptió-
járól Magyarországban értekezik. 

A 16-ik szakasz ezzel az állítással kezdődik : „A há-
zasságkötés eredetileg tisztán világi jogügylet volt." 
Összevetve ez állítást a 15-ik szakasz bekezdésével, nyil-
vánvaló, hogy sz. szerint ezen „eredetileg" azon időkre 
vonatkozik, midőn ama jogügylet jogszerű rablás utján 
eszközöltetett, és nem a keresztény aera idejére, mert a 
15-ik szakasz elején ekként nyilatkozik : „Az egyházi 
házasságkötés szokása a kereszténység legrégibb idősza-
kába terjed vissza, sőt sok tekintetben még azt is meg-
előzi, mert már a régi zsidók és pogányok is vallásos 
szertartásokkal szokták volt körülvenni a házasságkö-
tést." Hogy a házasságkötés a historikus időben pusztán 
világi jogügylet nem lehetett, az onnét is látszik követ-
kezni, hogy az ismert jogokban a házasságkötés iránti 
jogi szabványok teljesen hiányzanak és a tudósok 
most is azon törik a fejüket, mi által köttetett régi 
időben a házasság. Igy például a római jog szerint a 
házassággal rendszerint a férjnek hatalmi viszonya a nő 
felett, mely manusnak neveztetett, össze volt kötve; 
ezen hatalmi viszony per confarreatíonem, emtionem, usu 
szereztetett meg; de ezen hatalmi viszony a házas-
sághoz nem volt szükséges, mert. már a tizenkét tábla sze-
rint volt házasság manus nélkül. Házasság tehát és 
ama hatalmi viszony két különböző dolog; mily uton-
módon szerezhető ama hatalmi viszony, arról intézkedik 
a jog, mi által köttetett a házasság, arról a régi forrá-
sok hallgatnak. Ugy szintén a germán népjogok is nyi-
latkoznak arról, mily uton-módon szerzendő a nő feletti 
gyámi hatalom (mundium), de arról hallgatnak, mi által 
köttetik a házasság. Ugy látszik tehát, hogy a historikus 
korban a házasságot nem tekintették tisztán jogügyletnek, 
melyet az állami jogrend létesít, hanem erkölcsi, életrendi 
viszonynak, melynél az állami jogrendnek csak az a 

hivatása, hogy az ezen erkölcsi életrendi viszonyból 
származó jogi következéseket meghatározza és érvényre 
emelje. 

A tridenti zsinat cap. 1. sgs .̂ 24. de ref. matr. 
receptióját illetőleg sz abban a vé'eményben van, hogy az 
nálunk a 17. század végén vagy a 18-ik század elején 
történt meg. Szerinte a Pázmány által 1625-ben kiadott 
Rituale Strigoniense, melyben a tridenti zsinat abbeli in-
tézkedése foglaltatik, még nem igazolja a tridenti zsinat 
ez intézkedésének általános receptióját, mert „az 1630-iki, 
1633-ki és 1638-ki nagyszombati zsinatok még mindig 
csak sürgették a Rituale Romanum receptióját." 

Ismeretes dolog, hogy más a missale, más a bre-
viárium, és más a rituálé. 

Emiitett zsinatok csakis a római missale és breviá-
rium behozatala iránt intézkednek. 

A mi az 1630. zsinatot illeti, az éppenséggel nem 
sürgette a római ritus behozatalát; mert ez a zsinat. 
Pázmány javaslatára határozta el először, hogy a római 
ritus a misére és breviáriumra nézve hozassék be ama 
feltétel alatt, ha a római sz. szék a magyar szentek offi-
ciumait és miséjüket approbálni hajlandó leend. 

Megadatván e tekintetben az approbatio, az eszter-
gomi székesegyházban legelőször 1632-ben húsvét napján 
mondatott ünnepélyes mise római litus szerint, és az 
1633 és 1638-ki zsinatok egyeseket, kik még a régi 
rítushoz ragaszkodtak, intette, hogy a római ritust kö 
vessék misében és breviáriumban. Emiitett zsinatok tehát 
a tridenti hires reform receptiója ügyében sem ellene 
sem mellette nem bizonyítanak, mert mint mondók, azok 
a római missale és breviárium receptiójára nézve, nem 
pedig a Pázmány féle rituálé Strigoniense ügyében ha 
tároztak. 

Az „eljegyzés külön tana" czimü fejezetben érde-
kesen meg van világítva azon eljárás, mely — anya-
könyvek hiányában — a kor meghatározása tekintetében 
divott : „A rendes eljárás, mely a kor meghatározása 
alkalmával kővettetett, abból állott, hogy a gyermeket 
oly hatóság elé vezették ; a mely a kornak felülvizsgá-
lására jogosítva volt, s ott az illető hatóság tagjai szem-
ügyre vévén a gyermeknek testalkatát és értelmi fejlett-
ségét, azon benyomás szerint, melyet ezen külső meg-
szemlélés alapján nyertek volt, állították ki a korbizo-
nyitványt is. Természetes, hogy ily felületes külső 
vizsgálat mellett, sok tévedés is jöhetett elő s az eljáró 
hatóságok ennek tudatában is voltak, s azért olvassuk a 
revisio aetatis minden okmányában az óvatos záradékot: 
„prout visu considerari et animo metiri poterat." Kivé-
telesen megtörténhetett az is, hogy nem a gyermeket 
vezették a hatóság elé, hanem a hatóság kiküldöttek 
által eszközöltette a vizsgálatot s a kiküldöttek jelenté-
séhez képest állította ki a bizonyítványt. Azok, kik gyer-
mekeik korát igazoló hiteles bizonyítványt akartak nyerni, 
e czélból többnyire a hiteles helyekhez, azon róm. kath. 
káptalanokhoz és konventekhez fordultak, melyek közhi-
telű pecséttel és országos levéltárral bírtak. A hiteles 
helyek azonban nem az egyedüli hatóságok voltak, me-
lyek korbizonyitvánvokat állíthattak ki. Hasonló hatás-
körrel bírtak a hiteles személyek is, habár sokkal ritkáb 
ban is lettek ily czélból igénybe véve mint a hiteles he-
lyek. Utóbb már a megyék is állítottak ki ily revisio-
nális okleveleket, de Verbőczy korában még nem volt 
joguk hozzá, habár hiteles pecséttel bírtak." 139. 1. 

A, 4-ik fejezet a házassági akadályokról értekezik ; 
szándékunk nem lehet az e fejezetben foglalt számos 
érdekes részletre figyelmeztetni ; csak néhány megjegy-
zést teszünk reá. 

Mindjárt az impedimentum aetatisnál — 157. 1. — 
sz. helytelenitőleg nyilatkozik a kánonjogról, hogy az a . 
római jog nyomán a házasságkötési képességet a serdült 
korhoz kötötte, mely figyermekeknél a betöltött 14, 
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leánygyermekeknél a betöltött 12-ik évvel kezdődik, 
uiely kormeghatározás állhat olaszoknál, de kevésbé forró 
éghajlatra nem áll. Mire megjegyzésünk ez : a) a kánon-
jog egyetemes jog akarván lenni, szükségképp kénytelen 
volt a serdült korra nézve oly jogvélelmet megállapítani, 
mely mindenütt találó nem lehetett, ez különben is a 
jogvélelmek közös sorsa ; b) e jogvélelem, mely szerint 
14, illetve 12 évesek házasságképesek, a társadalmi köz-
érdeknek éppenséggel nem ártott, mert a hol e vélelem 
nem találó, ott ily korban házasságok természetszerűleg 
nem is köttetnek ; c) kár a középkori kánonjogot meg 
Verbőczyt oly nagy ellentétbe helyezni a modern tör-
vényhozással ; lám II. József és az allgemeine österrei-
chische bürgerliche Gesetzbuch nem alkotott középkori 
jogot s nem is alkotta azt az olasz éghajlat számára, és 
mégis a serdült kort a betöltött 14. évben állapítja meg 
fiuk és leányokra egyaránt, mire nézve a természetsze-
rüség mégis csak a kánoni jog mellett szól, mert tudva 
levő, hogy minden éghajlat alatt a leányok gyorsabban 
fejlődnek mint a fiuk. 

A vérrokonok közt kötni szándékolt házasság tekin-
tetében érdekes jelenségről értesülünk sz. által ; a vér-
rokonság 4-ik izig hazai törvényeink szerint is házassági 
akadály ; kik ezen fokokon belül némileg közösülnek, 
vérfertőztetést követnek el, mely bűntény a hűtlenség 
esetei közé van sorolva, azaz ugy büntettetik, mint a 
hűtlenség, t. i. fej- és jószágvesztéssel. Ezen büntetés 
kikerülésére nem volt elég a házasságkötéshez a pápai 
dispensatio vagy az esztergomi érsek dispensatiója az 
akadály alól ; azonfelül királyi beleegyezést, consensus 
regiust, kellett kérni a házassághoz, avagy, ha az aka-
dály a házasságkötés után tudódott ki, a felséghez az 
úgynevezett relaxatio litis-ért kellett folyamodni, nehogy 
a felek a királyi fiscus által perbe fogassanak. Ugyan-
azon eljárás divott a sógorság akadályánál is. 

A törvényes rokonság alapját sz. ugy a római mint 
a kánoni jogban egyedül az atyai hatalomban látja, mely 
az örökbefogadásból eredt. „S miután nálunk az örök-
befogadás — mint a szó is mutat ja — nem volt 
családjogi, hanem örökjogi intézmény, azért a „cessante 
ratione legis cessât lex ipsa"-féle szabálynál fogva nem 
szólhatnánk törvényes rokonságról, mint házassági aka-
dályról, oly országban, melynek jogrendszere az örökbe 
fogadással nem kapcsolja össze az atyai hatalom kelet-
kezését," 209. 1. 

Hogy pedig nálunk a törvényes rokonság mégis 
csak házassági akadály, az voltaképen tévedésből ered, 
„mert lehetetlenség azt észtanilag helyeselni, hogy az 
örökbefogadást a hazai jogban is házassági akadálynak 
kelljen minősíteni, mivel ily minősítéssel birt a római 
jogban egy történetesen hasonnevű, de lényegileg teljesen 
elütő jogintézmény. A gyakorlati életben azonban nem 
mindig keresik az észszerüséget." 211. 1. 

Teljesen kifogástalan lenne e nézet, ha a praemissa 
kifogástalan volna, mely szerint t. i. a kánoni akadály 
egyedüli alapja az örökbefogadásból eredő atyai hatalom 
volna. De hogy ennek nem egyedüli alapja az atyai ha-
talom, bizonyítja már csak azon körülmény is, hogy a 
római jog szerint a nő általi adoptio is akadályt terem-
tett, már pedig az adoptáló nőre át nem szállt az atyai 
hatalom ; bizonyítja továbbá az is, hogy a kánonjogtudó-
sok igen tekintélyes száma tanítja, hogy az akadály az 
úgynevezett adoptio imperfectánál is bekövetkezik, mely-
lyel be nem állott az atyai hatalom. Mikből következik, hogy 
az egyházjog szerint ennek az akadálynak egyedüli alapja 
nem az atyai hatalom, hanem maga a tényleges együtt-
élés is, mely az adoptans és az adoptált közt létezik, s 
mely erkölcsi indokokból kívánatossá teszi, hogy köztük 

a házasságkötés lehetetlenittessék. Valahányszor tehát az 
adoptióból vagy az atyai hatalom vagy, a nélkül, a tény-
leges együttélés adoptans és adoptált közt származik, 
beáll az akadály, mert megvan a ratio legis. A magyar 
jog szerint tehát, ha az örökbefogadás egyedül az örök-
ségre vonatkozott, és az örökbefogadott tényleg az örök 
befogadóval együttélni nem köteleztetett, az akadály nem 
keletkezett ; ellenben, ha szerződésileg az utóbbi meg volt 
állapítva, akkor be is következett az akadály. Különben 
az 1877. 20. t. cz. 15. §-a szerint az örökbefogadó atyára 
az atyai hatalom is átszáll, ha ez iránt az örökbefoga-
dás alkalmával ellenkező megállapodás nem jöt t létre. 

Úgyszintén téves sz.-nek a szolgaság akadályára 
vonatkozó azon előadása, 218. 1., hogy a kánonjog ellen-
mondásba keveredik, midőn c. 1. X. IV. 9. a szolgák 
házásságát, melyet uruk akarata ellenére, sőt tiltako-
zásuk daczára kötöttek, egyházi ítélettel felbontani nem 
engedi, mászrészt pedig kijelenti, hogy a szolgák uruk 
iránti összes kötelmeiket teljesíteni tartoznak „débita 
tarnen et consueta servitia non minus debent propriis 
dominis exhiberi." Ezen két állításban ellenmondás nin-
csen, mert a kánonjog érvényesnek jelentvén ki a házas-
ságot, mely az ur előzetes beleegyezése nélkül köttetett, 
egyszerűen a rabszolgának urához való viszonyából azon 
következtetést vonja le, miszerint a házasság minden 
érvénye, felbonthatatlansága mellett a házassági együtt-
élés mégis az ur akaratától függő, miért is a rabszolga 
azon ürügy alatt, hogy ő házasságban él, nem mene-
külhet oly szolgálat teljesítése alól, melynek következ-
tében házastársától különválva kell élnie. 

Előadtuk nagyjában észrevételeinket Rosner müvére 
vonatkozólag ; figyelmünk leginkább elvi eltérésekre volt 
irányozva,-valamint néhány oly részletre, melyekben a ká-
nonjog kevésbé méltányos megítélésben részesül ; midőn 
azonban észrevételeinket befejezzük, teljes készséggel el-
ismerjük, hogy müve szorgalmas buvárlat, kitartó mun-
kálkodás eredménye, mely számos igen érdekes magyar 
házasságjogi történelmi adatot hozott felszínre, mi ál-
tal müve oly dolgozattá minősül, mely mint részben ok-
mánytár, az elviekre alkalmazott kellő kritika mellett, 
szolgálatot tesz a jogtudománynak. Dr. Hamvas. 

VEGYESEK. 
^ Az országos római zarándoklatban, melyre 

400-on felül jelentkeztek, az ország bíboros áldornagya 
mellett kegyelmes főpásztoraink közöl, eddigi híreink 
szerint, részt fognak venni ő exciáik 6sászka Gy. szepesi, 
Schopper Gy. rozsnyói, Hidasy K. szombathelyi, Du-
lánszky N. pécsi és Lönhart F. erdélyi püspök urak. 

= Schlauch Lörincz nagyváradi püspök ur neve, 
az oZasz-magyar-osztrák-német szövetség ügyében a ma-
gyar delegáczió előtt tett fellépése következtében, most 
viszhangzik az egész világon. A jogrend és tapintat cul-
tusának élő diplomáczia tisztelettel adózik a magas szel-
lemű diplomatának; mi katholikusok pedig hálával adó-
zunk neki, ki senkit sem sértő tapintattal megmagyarázta, 
hogy a mostani olasz hivatalos világ iránt miért nem 
„általános és mély" a rokonszenv Magyarországban. A 
magyar szabadkőműves voltairei szellem, igaz, szokott 
helyén, a „Pesti Hirlap"-ban epéskedik e miat t : de ez 
az epéskedés a világtörténet folyásán egy körömnyit sem 
fog változtatni. 

— Sajtóhibák. Már megint kell üldözni őket, másképp el 
nem maradnak Lapunk előző számának tartalomjegyzékében 1888 
helyett 1887 ; a 307. 1. első felének alján Giessswein helyett Giess-
u-ein olvasandó ; az első czikk czimében pedig az 1. sor végén 
a pont törlendő. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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Szent-István-Társulat kiadványai. — Mütörténeti tanulmányok. — Vegyesek. 

E s e m é n y e k a p e s t i f ő t e m p l o m t ö r t é n e t é b e n 
1703—1710. 

I r t a Némethy Lajos. 

(Vége). 

Lássuk, mi verte fel oly egyszerre a 
port a dézsma ügyében, melynek a jezsui-
ták áldozatai lettek. A legnagyobb csendben 
két oldalon támadt szél csapott össze forgó-
széllé. A sok csapás által sú j to t t polgárok a 
dézsmában óhaj tot tak könnyebbülést szerezni 
magoknak, azért 1710. julius havában felkérték 
a dézsmaurat, hogy tekintve az Ínséges időket, 
elégedjék meg a tized helyett a tizenötöddel. 
Ambler magát ta r tván a dézsmaurnak, kész-
séggel reáállott, hogy meg fog elégedni a 
tizenketteddel és igazolt szegényeknél még elné-
zést is fog gyakorolni. A tanács az a jánlatot 
elfogadta. Az ügy már elintézettnek tekintetet t , 
midőn Cini János Pál ó-budai plébános Írásbeli 
beterjesztése érkezett a julius 11-én ta r to t t tanács-
ülés elé, melyben két írásbeli bizonyitványnyal 
meg akarja mutatni, hogy ő a dézsma ura. Mindez 
Amblerrel közöltetett, ki ezt felelte: mivel a 
dézsma neki praescribálva van, a plébánosok már 
26 év óta birják, azért possessiójával .élni fog. 
Mindeddig még mindig nem lehete t t tudni, mi 
fejlődik ki e két mozgalomból. Bizonyos volt, 
hogy a primás elé kerül az ügy, valamint Cini ugy 
a város részéről is. Ambler tudta, hogy jogában 
van, nem volt oka félni. Azonban midőn a prí-
másnak aug. 29-én kelt levele a városhoz érke-

*) Az e g y i k 1710 . a p r i l 2 4 - é r ő l T a k á c s i A n d r á s t ó l a 
b i b o r n o k h e r c z e g p r o v i s o r á t ó l . A m á s i k j u n . 3 0 - á r ó l 
B a l u k a G y ö r g y t ő l . 

zett, álmélkodott a tanács, de a rend is. A bi-
bornok levele szept. 10-én t a r to t t tanácsülésben 
olvastatot t fel, ugyanot t azonban egy második 
levél is kerül t felolvasásra, melyben a primás 
intézkedéseit a magyar udvari cancellária is 
szorgalmazza. Erre azt határozta a tanács, hogy 
azon leend, hogy a prímást kiengesztelje, de egy-
szersmind a „ius praesentandi"-val élve, idő-
mulasztás nélkül Cini János Pál t muta t j a be 
plébánosul. Még ugyanaznap megjelent a teljes 
tanács előtt Posch Gryörgy budai rector, hogy 
magának informatiót kérjen : 1. Miért választa-
tik uj plébános? 2. Yajjon a rend részéről a plé-
bánia kezelésében mi tör tént olyas, mi a városnak 
panaszra adott okot ? 3. Kivált miáltal vétkezett 
P. Ambler a város ellen, hogy ezt főnökének 
előterjeszthesse? 4. Miféle a jánla tot t e t t a P. su-
perior a tanácsnak a dézsma tekintetetében és 
mit je lentet t erre a tanács? A rektor kérdéseire, 
szóval és írásban, e feleletek adattak. Az elsőre : 
Azért választatik uj plébános, mert ő eminentiája 
aug. 29-én kelt levelével azt kívánja. A 2.-ra: A 
legcsekélyebb okuk sincs panaszra, mert a plé-
bániának administratiója dicséretre méltóan és 
épületesen történt . A 3-ra : A páternek a tanács 
ellen semmiféle vétke sincs. A 4-re: kiadatot t 
másolatban mindaz, amit Ambler mondott és a 
tanács előtt je lentet t . 

Végre a páter rectornak ama törekvése, 
hogy mind e lépést csak azért teszi, hogy ő 
eminentiáját kiengesztelje, megdicsértetett. Maga 
a rector is i r t ő eminentiájának, hogy őt meg-
kérje, i r t egyszersmind a tar tományi főnöknek. 
A város tanácsát pedig október 21-én t a r to t t 

41 
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ülésében felkérte, hogy várjon az ügy elintézésé-
vel mindaddig, mig a rendfőnök utasitásai meg-
érkeznek. Mily példás belenyugvással viselte a 
rend eme parancsot, kitetszik az évkönyv idé-
zett helyéből. 

* 

Sajátságosak a világ eseményei! Gyakran 
csekély okból nagy események fejlődnek, más-
kor pedig a legéletrevalóbb ügyek, nagy eszmék 
és köztetszésben részesülő tervek, csekély ok miat t 
halomra dőlnek, megsemmisülnek. 

Széchenyi és Kollonics érsekek tervei a Jézus-
társasága pesti lelkészkedése iránt, ez a hatalmas 
eszme, mely főpapoknál és népnél egyaránt köztet-
szésben részesült, oly csekély ok miat t dőlt du-
gába, hogy méltán mondhatjuk, légyszurás által 
lett halálfiává. 

A város tanácsa ismervén a plébánián mű-
ködött rendtagokat, a lelkészi erények e minta-
képei t ; ismervén működésűket, a lankadni nem 
tudó apostolkodást, nem mulaszthatja a távozók 
iránt hálaérzelmét szóval és Írásban kifejezni. 

Még nem egészen nyolcz év volt működésűk 
időszaka: és rendezett isteni tiszteletet, iskolát, 
keresztény erényekben buzgó hiveket s keletke-
zőben levő hasznos intézményeket hagytak hátra. 
Az evangeliumi elvek meghonositása mellett, a 
hazaszeretet, a magyarosodás felvirágzása körül 
is sikeresen kertészkedtek. 

A krónikás páter propheticus szellemben be-
szélt, midőn a távozásuk után visszamaradt ma-
gyarokat „pásztorukat megfosztott nyájnak" ne-
vezte. Ezek többé pásztort, magyar lelkészt nem 
kaptak. Erről szólani a jövő fejezetnek feladata. 
I t t csak bucsuzóul hangoztatom Dénisz Mihály 
jezsuita szavait, Döme Károly kanonok magyarí-
tásával : 

„Hogy majd a késő maradék, mely részre nem hajló, 
Szivvel lesz s rendem tetteit öszveveti, 
Mondani fogja ta lán: az idő még ilyeket eddig 
Nem szült, s ra j ta legyen bár, ezután se szülend." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , november hó 13. Az apostoli szentszék 

területi souverainitásának kérdése, — a röviden ugy ne-
vezett római kérdés, mindig inkább belejátszik a külpo-
litikai viszonyokba, amiről a magyar és osztrák közösügyi 
bizottságok legutóbbi tárgyalásai is tanúskodnak. Mint 
a napilapokból ismeretes, monarchiánknak Olaszországhoz 
való viszonya szóba jővén, a magyar delegáczió külügyi 
albizottságának jelentésében kifejeztetik az „általános" 

megelégedés annak javulása és a fridricbsruhei megálla-
podások létrejövetele fölött, oly módon, mintha Magyar-
ország mindenben, tehát a. romai kérdésben is helyeselné 
Olaszország eljárását és legújabb magatartását. 

Ez ellen méltán szólalt föl dr Schlauch püspök, fő-
rendi delegatus, ajánlván ama jelzőnek mellőzését, miben 
gr. Andrássy Gyula, volt külügyminiszter támogatta. 
Gróf Kálnoky a külügyek jelen vezetője, valamint más 
delegátusok azonban annak megtartása mellett nyilatkoz-
tak amaz érveléssel, hogy a jelen külpolitikai viszonyok 
közt helyén van teljes jóindulatunkat tolmácsolnunk az 
olasz kormány iránt. A jelző ennek alapján meg is ha-
gyatott. 

E tényállás élénk világítást vet monarchiánk viszo-
nyára a római kérdéshez, tehát Olaszországhoz. A dele-
gáczió külügyi bizottságának jelentése az emiitett szöve-
gezésben nem felel meg a valóságnak, uiert nemcsak 
az osztrák katholikusok idei salzburgi gyűlése határo-
zottan a XIII . Leo pápa által annyiszor hangoztatott 
revindicatio mellett nyilatkozott, hanem Magyarország 
katholikusai is teljes erejükből támogatják azt, minél-
fogva a monarchia népeinek érzületét nem fejezi ki 
hiven ama jelentés. 

Ily körülmények között azt kell kérdenünk, vájjon 
gr. Kálnoky külügyminiszter különválik-e a monarchia 
katholikusaitól e tekintetben, mintegy megczáfolni akar-
ván a katholikus közérzületet, — vagy vájjon tévedésbe 
akarja ejteni Olaszországot, elhitetvén vele, hogy monar-
chiánkhoz való viszonyában, mely kö'csönös érdekeken 
és kötelezettségeken alapul, bízvást eltekinthet e monar-
chia katholikus jellegétől és érzületétől ? 

Más magyarázatot is lehetne még adni, de nem 
azon fordul meg a dolog, miként magyaráztathatik a 
külügyi kormány és a delegáczió emiitett magatartása, 
hanem elérték-e ezzel a czélt, melyre amaz eszközt jó-
nak látták diplomácziai tekintetben. Mi azt kétségbe/ón-
juk, annál is inkább, mert nem tehető föl, hogy Olasz-
ország hivatalos körei nem látnának keresztül a szitán. 
Igen, az olasz kormány még tovább mehet, és méltán 
bizalmatlanságot táplálhat monarchiánk külügyi kormá-
nyának őszintesége iránt általában, midőn látja, hogy a 
római kérdésben különösen nem önt tiszta bort poharába. 

Akár pusztán barátságos, akár szövetséges viszony-
ban állunk Olaszországgal, soha sem bátoríthatjuk kor-
mányát a római kérdésben tanúsított eljárásában ; ez 
ellenkeznék a monarchia közérzületével, amelyben a 
katkolikusok Lajthán innen és tul hatalmas tényezőt 
képviselnek. Uralkodónk nem adhatta vissza Umberto 
és Margit bécsi látogatását, mert ezek Rómába kívánták, 
miáltal királyunk elhagyta volna a legitimitás alapját, 
az Isten kegyelméből való hagyományos jogalapot. Ezzel 
őszintén és félreismerhetetlenül kimutatta azt, hogy 
Olaszországgal nem lehetünk „általános" jó viszonyban, 
amig a római kérdés megfelelő megoldást nem nyer. Ily 
„becsületes alkusznak" kellett volna mutatkozni a dele-
gácziónak és a külügyminiszternek, hogy annál nagyobb 
bizalmat keltsen a szövetséges társban egyéb külpolitikai 
kérdésekre nézve, melyeknél a zavartalan egyetértést 
közös érdekeink parancsolják. 
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A „trop de zèle," a túlságos buzgalom, melyet 
amaz „általános" jelzővel kimutattak, czélt tévesztett 
tehát, ami az olasz kormányt illeti, itthon pedig nem 
mondjuk visszatetszést, de kicsinylést szült, mint oly el-
járás, melynek sem hitele, sem sikere. Il faut commen-
cer par le commencement. Ott kell kezdeni a dolgot, 
hol minden szövetség tartóssága és megbízhatósága a 
garancziát találja, aminőt amaz „általános" jelzőnek erő-
szakolása semmiképen sem nyújthatott Olaszországnak, 
de nekünk sem, mivel praecedenst képez és ürügyül 
szolgálhat arra, hogy az olasz kormány vagy parla-
ment hasonló aprópénzzel fizessen. Ez lehet diplomá-
czia, de „általános" lesz-e, lehet-e eredménye ? Ezt 
nem hiszi senki, még az „általános" fillentésnek a szer-
zője sem. 

Másfelől kinos benyomást kelt különösen Magyar-
országon e tényállás. Még amidőn Haynald L. biboros-
érsek néhány év előtt a delegáczióban hatalmas szavát 
latba vetette a pápaság területi souverainitásának elévül-
hetetlen jogai érdekében, a magyar közösügyi bizottság 
többsége oly magatartást követett, melyet éppenséggel 
nem lehetett kedvezőnek mondani az apostoli szék re-
vindicatióira. Sőt akadtak az olasz nemzeti egységnek 
oly bámulói is, akik még azt is szem elől tévesztették, 
amit Deák Ferencz e mondásával fejezett ki, hogy a 
politika az exigentiák tudománya. Milyen exigentia volna 
Magyarországra nézve az olasz egység ? Es ha az volna, 
miként lehessen a szláv vagy román egység ellenében 
állást foglalni ? ! Azért magyar szempontból, magyar 
közjog álláspontjáról soha sem lehet amaz egységi dok-
trinarizmust vallani, hacsak — és ez nagy baj ! — né-
mely magyar politikusnál a kozmopolita ábrándok vagy 
az egyházellenes viszketeg el nem nyomja a magyar érdek 
szoros követelményeit. 

Amint annak idején Deák Ferencz és őt követő 
nemzetünk a jogfolytonosság elvével győzött a „befeje-
zett tények" elve s gyakorlati alkalmazása fölött, azon-
képen tisztelnünk kell a pápaság revindicatióiban ugyan-
azon jogfolytonosság elvét a gyakorlatát, mert különben 
jogot és alkalmat adunk másoknak arra, hogy érdekkö-
rünkben szem elől téveszszék a mi jogfolytonosságunkat és 
oly „befejezett tényeket" igyekezzenek létrehozni, ame-
lyek nemcsak sz. István birodalmának integritásával, ha-
nem magának a magyar nemzetnek hegemóniájával is 
ellenkeznének. Avagy nincs-e elég ellenségünk, ki az 
apostoli szék elévülhetetlen jogai iráat a delegáczióban 
ismételten tanúsított magatartásból érvet ne kovácsoljon 
az olasz nemzeti egységhez hasonló „befejezett tény" 
ajánlására, arra való izgatásra ? 

Vagy vallási tekintetben mellőzhető-e az apostoli 
szék területi souverainitásának joga iránti kötelesség. A 
magy. sz. korona összes hagyományos jogai oly szorosan 
össze vannak kötve amazzal, hogy egyiket tagadva, csor-
bítjuk a másikat. A történeti jog hatalma és befolyása 
a magyar állameszme legerősebb oltalma : miként lehes-
sen tehát igaz magyar közömbös vagy ellenszenves indu-
lattal ama pápai állami fölség iránt, amelytől Magyar-
ország kapta a koronát és királyi jogait, ezzel együtt 
európai hatalmi állását, melyet különben nem vívhatott 

volna ki, amint a hunok és avarok hatalmas birodalma 
is romba dőlt nélküle ! 

Épp ezért is a nemzeti hagyomány, a magyar ge-
nius hivebb és őszintébb kifejezést fog nyerni a magyar 
kath. zarándoklat által, mely épp most megy Rómába, hogy 
a pápa, dicsőn kormányzó XIII. Leo személyében épugy 
Krisztus helytartója, mint a kath. egyház feje iránti hó-
dolat adóját lerója, egyúttal azonban a legrégibb törté-
neti jog, a souverain legitimitás iránti tiszteletét tolmá-
csolja a magyar nemzet nevében, amely magától a pápai 
lelki és világi hatalom fölségétől kapta koronáját, va-
lamint támogatást mindarra, ami ezzel a nemzetközi nép-
jog és a magyar közjog értelmében egybefügg. Mert 
akik tagadnák magyarokul a pápaság világi fölségjogát, 
egyszersmind a magyar királyság fölségének történeti 
jogát is tagadnák, mert egyik épp oly jogos fejlődmény 
mint a másik. Szilveszter pápa adománya és a magyar 
királyság történetjogi fönnállása a legerősebb bizonyíté-
kok egyike a pápaság világi hatalma mellett. 

A római zarándoklat ennek hü tolmácsa leend, meg-
győzvén egyúttal az egész világot, hogy a magyar katho-
likusok szivvel-lélekkel csatlakoznak a német, franczia, 
belga, olasz, svájczi, osztrák, spanyol és amerikai katho-
likusokhoz, akik ez ősz folyamában tartott kongresszu-
saikon erélyes határozatokkal támogatták XII I . Leo 
pápa revindicatióit, és akik a sz. atya jubileuma alkal-
mából Rómába százezrivel zarándokolnak, hogy a föld-
kerekség 250 millió katholikusa nevében az egyházi állam 
visszaállítását követeljék, mely nélkül a trónok és biro-
dalmak nem hivatkozhatnak a történeti legitimitás jogo-
sultságára. 

Olaszország ebből többet fog megérteni, mint 
amennyit a magyar delegáczió és gr. Kálnoky az „álta-
lános" jelzővel eltakarhatni remélt ; és Crispi olasz mi-
niszterelnök, vagy akár Umberto, el fogja mondhatni 
e diplomácziai buvósdiról : Le jeu ne vaut pas la 
chandelle ! Fr. Laicus. 

Budapest, nov. hó 18. A római kérdés a magyar 
delegatióban. — Az utolsó külügyi albizottság ülésén 
adott igéretét dr Schlauch L. nagyváradi püspök ur ő 
excja beváltotta. Beváltotta ugy, mint magas szellemétől, 
finom tapintatától, diplomatikus talentumától másképp 
várni sem lehetett. Felszólalt a római kérdés érdekében. 
S az olasz lapok, melyek már a legelső rövid ennuntia-
tiót megjegyzéseik tárgyává tették, most elég anyagot 
találhatnak a — hálálkodásra. Oly könnyen idegen még 
nem dicsérte a mostani olasz nemzetet, oly nagyon nem 
hangsúlyozta még talán senki az olasz szövetség súlyát, 
mint a püspöki szónok. Nyilatkozatai ezen irányban ha 
nem is lépték át, de bizonyára elérték ama határt, me-
lyen tul__még a komoly olasz sem kivánhat dicsértetni. 
S mi elhiszszük, hogy a püspök ur ő excja őszinte elis-
merése az olaszoknál és általában a politikai körökben 
helyeslésre és rokonszenves fogadtatásra talált. 

De azt nem értjük, miért találtak egynehányan, leg-
alább hazánkban, anyagot ezen beszédben a püspök ur 
hazafiságának kétségbevonására. Ha jól értettük az il-
lustris szónok eszmemenetét, mely a római kérdésre vo-
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natkozik, akkor ez a következő : Minden barátságunk 
Olaszországgal nem szabadíthatja meg a jó katholikuso-
kat attól az aggodalommal telt kérdéstől, vájjon mi lesz 
a pápával. Helyzete tizenhét év óta súlyos ; ez joggal 
nyugtalanitja a katholikus világot és azt az óhajt teszi 
általánossá, hogy a pápa „függetlenségének és teljes szabad-
ságának zavartalan birtokában* (a püspöki szónok sza-
vai) ugy magasztos hivatása, mint magának Olaszország-
nak érdeke szempontjából legyen. Kettőt egyenesen, 
nyiltan kimondott a püspök ur ő excja: azt, hogy szent-
séges atyánk helyzete méltatlan, aggodalmakra okot szol-
gáltató és hogy a kath. világ ezen helyzetnek megvál-
toztatását kivánja. Egyet közvetve mondott : azt, hogy a 
római kérdés nincsen megoldva — de viszont egyet sem-
miképp sem mondott : azt, hogy mily módon kell e kér-
dést megoldani. 

Az els.ő két, nyiltan előadott tétel megtámadhatat-
lan. Még azok sem veszik ma komolyan a pápa valódi 
souverainitását, kik az olasz garantiatörvényekben eddig 
legjobban biztak. Még komolyabb és részrehajlatlan ola-
szok is kénytelenek beismerni, hogy a pápa tényleges 
helyzete csak papiron levő souverainitás. 

Fazzari Achilles, a volt garibaldianus, az olasz 
parlament ülésén nyiltan tett erről vallomást és ha a 
kormánypárti többség zsivajjal is fogadta a bátor nyi-
latkozatot, visszhangra talált ez mégis ugy Olaszország-
ban, mint a külföldön. Hány püspök, hány kath. gyűlés, 
hány politikus nyilatkozott már 1870 óta a római kér-
désben és mentől tova mindig erősebb, általánosabb lesz a 
nézet, hogy a pápa mostani helyzete tarthatatlan. Hogy 
ennek a meggyőződésnek világszerte halljuk viszhangját, 
ezt ugy látszik a „Pesti Hírlapon" kivül mindenki tudja. 
De hogy ez a lap, mely annyira affektálja az „elfogulat-
lanságot", a sötétben működő „testvérek" odúinak myszti-
kus félhomályában szándékosan se nem lát, se nem hall és 
türelmes olvasóit is ily affektált tudatlanságban kivánja 
megtartani, ez oly különös gusztus, melyhez még gra-
tulálni sem lehet. Persze féltik a „testvérek" a forrada-
lom és jogtiprás „malter"-jével összetákolt olasz egysé-
get, Azért kigyót-békát kiáltanak, hazugsághoz, rágal-
mazáshoz, ferdítéshez folyamodnak, hogy áthelyezzék a 
kérdés súlypontját, és a jogtalanság szülte helyzetet legi-
timnek és sérthetetlennek, a jog és igazság védelmezését 
pedig egyenesen hazafiatlanságnak nevezik. 

A római pápaság helyzete nem olasz, hanem nemzet-
közi kérdés ; ez iránt érdeklődni, ennek érdekében felszó-
lalni minden hü katholikusnak nemcsak jogában, de köte-
lességében is áll, ha van erre módja és alkalma. Ha mi 
magyarok testvéreink iránt érdeklődünk, kik az anya-
országtól elszakítva messze távolban élnek vallásuk és 
nemzetiségük veszélyeztetésével, akkor mi magunknak 
jogot formálunk erre a nemzeti solidáritás, a faj-egység 
törvényéből. De ha egy kath. püspök a kath. egyház 
közös feje, ki sehol sem idegen, hol katholikusok vannak, 
érdekében felszólal, akkor mindjárt „beavatkozást" lát-
nak benne és a hazafiság szent, de olykor nagyon is 
félremagyarázott nevében óvást tesznek. Persze a kath. 
solidaritásról fogalmuk sincs ; de éppen mert nincs, azért ne 
szóljanak oly kérdésekhez, melyek iránt bennök a leg-

első feltétel hiányzik : az érzék. Zsidó solidaritást ismer-
nek, és legyen a föld hátán bárhol bántalma a zsidónak, 
azonnal felszólal egy egész sereg hirlap, hogy a huma-
nitás nevében védelmezze hitsorsosait és tiltakozzék a 
barbárság stb. ellen. . . . 

Ilyen politikusok véleményével komoly államférfiú 
éppen nem fog törődni, mert oly iróval, ki még azt is 
kérdezheti: „Mi köze van Schlauch püspöknek vagy a 
magyar klérus bármely tagjának Olaszország belviszo-
nyaihoz ?" (azaz a pápa helyzetéhez) — vitatkozásba bocsát-
kozni egyáltalán nem lehet, hanem főleg azon tanácscsal 
neki szolgálni, hogy vegye elő a kath. egyházjog bár-
mely tankönyvét és olvassa el a pápaság jelentőségéről 
és állásáról az egyházban, mit ott talál. 

Ezzel befejezhetjük reflexiónkat a „P. Hir lap a-ra 
vonatkozólag ; többre nem érdemes. 

Mi részünkről hódolva tiszteljük a nagyváradi püs-
pök ur bátor fellépését, mely minden politikai simasága 
és diplomatikus finomsága mellett nyiltan kifejezést 
adott annak a kívánságnak, mely millió kath. magyar 
szívben is honol. Nemcsak főpapi, katholikus, de ál-
lamférfiúi hazafias kötelességet teljesített a nagynevű 
főpap, mikor annak érdekében felemelte tekintélyes 
szavát, ki nemcsak egyházunk közös feje, de — önmagá-
ban és elődjeiben — hazánk egyik legnagyobb jóte-
vője, ki iránt elég hálával és elismeréssel nem viseltethe-
tik épp a magyar nemzet. ? 

Nagyszombat. Az érdem jutalma. — 
Zelliger József, b. e. képezdei igazgató tanár, & 

„Népnevelő" szerkesztője s a nagyszombati vikariátusi 
kath. egylet alapitó-elnökének közadakozásból emelt diszes 
sirkö ünnepélyes leleplezése október 27-én d. u. három 
órakor ment végbe. 

A nagygyűlésen jelenvolt egyháziak és tanitók s a 
város intelligencziájának szine-java gyűlt össze a ó-teme-
tőben, a hol egyszersmind diszes hölgyközönséget is 
láttunk. 

Az ünnepélyt megkezdette a városi dalárda, mely 
zászlóval jelent meg, Thern Károly praecisióval előadott 
bucsuda,Iával. Erre dr Komlóssy Ferenez országos képvi-
selő gyászbeszédet mondott, mely alatt lehullott a lepel 
s előtűnt a diszes siremlék. Yégül a dalárda elénekelte 
Petőfi S. költeményét „Síromon" Kapi Józseftől s Köl-
csey Ferencz hymnuszát. Az ünnepély Májer István v. püs-
pök ur óhajához képest igen sikerült és sokaknak épülésére, 
szolgált az érdekeltek vigasztalására s a tanitó társak 
ösztönzésére vált. 

A 7 láb magasságú, pyramis-alaku s minden oldal-
ról csiszolt siremléken e felirat olvasható : Itt nyugszik 
Zelliger József, képzöintézeti igazgató tanár. Született 
1837. október 21. meghalt 1886. augusztus 31. Emelték 
tisztelői s a tanügy barátai. O. V. F. N. 

A sir ezen alkalomra diszes koszorúkkal és virá-
gokkal volt feldiszitve. 

A vikariátusi kath. tanító-egylet, melyet az ő ter-
mékeny szelleme 1882. évben alapított, koszorút helyezett 
volt ravatalára e felirattal : „Önfeláldozó első elnökének, a 
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vikariátusi tanitó-egylet" s a diszes szalag e felirattal ott 
lengett a sirhantokon most is ! 

Sokat fáradozott ő, mig létesíthette barátaival ezen 
egyesületet. 1882. év május 11-én bizalmas értekezletre hivta 
fel a tauf ér fiakat s ugyanazon év szeptember 14-én az 
egyesület már megalakult, s őt választotta elnöknek. 

1883—1886. vezette a központi bizottsági és a 
naqygyűléseket s ékes megnyitói mindig általános tetszés-
ben részesültek. Szeretetreméltóságával összeterelte a 
szétforgácsolt tanerőket. A „Népnevelő" volt azon szócső, 
melyen a vikariátus területén lakó kath. tanítókhoz szól-
lott, s minden egyesületi mozgalomról a tagok e lap 
hasábjain nyertek tudomást ; másrészt e lap a tanférfiak 
munkálkodásának közlönyét és gyupontját is képezte, a 
mi az egyesületi életre igen kedvező befolyással volt. 
Zeliiger az egyesületi élet tekintetében igen finom érzékkel 
birt. így Malaczkán dalegyletet szervezett, Besztercze-
bányán pedig a zólyommegyei tanitó-egylet elnöki tisz-
tét viselte. Egyesületi működése hasonlított a tavaszi 
naphoz, mely szende sugáraival uj, friss életre kelti a 
csírázni kezdő növényeket, mig azok teljesen ki nem fej-
lődnek. Az egyesületi tevékenységnek csemetéje kezei 
között csírázott ki s nőtt fel s ő látta raj ta az első rügyet. 
„Ültessük el a kath. tanitó-egyesület fácskáját, hadd él-
vezzék gyümölcseit utódainkEzeket mondotta látnok-
szerüleg 1882. évi szept. 14-iki megalakuló gyűlésen. 0 
eltávozott akkor, midőn a fa ápolására a legnagyobb 
gondot kellett volna még fordítani. Az isteni gondviselés 
ugy akarta, hogy szellemének lángja világító csillag 
gyanánt szolgáljon nekünk, s azért ra j tunk áll, hogy mi, 
kik őt életében istápoltuk, segítettük törekvéseiben, kik 
a nagy épület alapköveinek lerakásában munkatársai va-
lánk, utmutatása szerint a kath. tanügy javára, menten 
minden személyes irányzatoktól, folytassuk a megkezdett 
munkát s folytonos egyetértő munkálkodás által, mely minden 
egyleti életnek alapfeltétele, a hiányokat pótoljuk, a meg-
lévőt pedig tökélyesitsük ; mert valamint a kath. egyház 
nincsen kötve helyhez, időhöz és személyhez, ugy a kath. 
tanügy iránti tevékeny lelkesedés minden katholikus fér-
fiúnak jogos de egyszersmind köteles osztályrésze, s az 
önzetlen buzgalomnak legszebb elismerése az embernek 
csendes öntudatában fekszik. r. 1. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-Istyán-Társulat 

választmányi ülése 1887. nov. hó 17-én 
Elnökség : gróf Károlyi Sándor és dr Steiner Fülöp 

páp. h. praelatus. 

A választmányi tagok teljesen betöltötték a társulat 
nagy termét. Ott voltak : gróf Szapáry István főispán, 
br. Barkóczy Sándor, Barta Béla cur. biró, br. Hornig 
Károly czimz. püsp. Maszlaghy Ferencz prépost-plé-
bános stb. 

Dr Steiner Fülöp társ. alelnök jelentést tesz az ő 
szentsége jubileumát illető társulati ténykedésekről. — 

Ez a hatalmas és befolyásos lelkeknek gondviseléses jellem-
vonása. A szerk. 

Előadja, hogy a társulat összes kiadványai mielőtt Ró-
mába küldettek, a városligeti kereskedelmi muzeumban, 
azután a központi hölgybizottság által rendezett vatikáni 
kiállításon közszemlére voltak kitéve. — Az ő szentsé-
géhez intézendő feliratot bemutatja. Jelenti, hogy ő 
eminencziája a bibornok-herczegprimás ő szentségénél ki 
fogja eszközölni azt, hogy a társulat küldöttsége az 
országos nagy zarándoklat után külön fogadtassék. A 
társulati küldöttséget az elnökség vezeti, s a feliratot 
is az adja át. 

A választmány helyeslő tudomásul vette az alelnök 
jelentését, s megszemlélte a bemutatott feliratot, mely 
e nemben ri tkít ja pár já t . 

Dr Steiner Fülöp társ. alelnök bemutat ja a Szt.-
István-Társulat „tudományos és irodalmi osz tá lyáénak 
ügyrendjét . Előadja a választmánynak, hogy az ügyrend 
több pontját a választmány tudomásul veheti ; de egyes 
pontokhoz hozzá is kell járulnia. 

A társulati titkár ezek után fölolvasta az „osztály" 
ügyrendjét, azon pontokkal, melyek a választmány jog-
körébe esnek, és az egész ügyrendet a választmány — 
az elnöki felvilágosítás után — tudomásul vette, és ahhoz 
ugy részletekben, mint az egész tekintetében hozzájárult. 

Dr Steiner Fülöp társ. alelnök a „tud. és irod. 
osztály" nevében a választmánynak köszönetet mond 
azon támogatásért , melylyel a „tud. és irod. osztály" 
megalakulását, előmozdítani sziveskedett. — Jelenti to-
vábbá, hogy a tud. és irod. osztály, f. hó 19-én délelőtt 
11 órakor szakosztály-üléseket tart, — délután pedig 
nyilvános összes ülést, a melyen az első felolvasást dr 
Kisfaludy A. Béla egyetemi tanár tar t ja XIII. Leo pá 
páról mint a tudomány és művészetek pártfogójáról ; 
ezen ülésre a választmányi tagokat meghívja. 

Hummer Nándor társ. titkár előadja a gazdasági 
bizottság jelentését, a mely szerint a bizottság a bemu-
tatott , s a tanuló ifjúságnak szánt énekes könyvet, tekin-
tettel a társulat jelen u j nagyobb pénzbeli megterhelte-
tésére, ez idő szerint kiadásra csak bizonyos feltételek 
mellett a jánlhat ja . — Jelenti továbbá, hogy a gazdasági 
bizottság a társulati naptár kérdését napirendre tűzni 
kéri, — továbbá előadja a társ. t i tkárnak azon indítvá-
nyát, hogy a társulatot érdeklő hagyatéki ügyek a törvé-
nyes eljárás tekintetéből a társ. ügyészségnek átadassanak. 

A választmány a gazdasági bizottság és a titkár 
indítványát elfogadta, a naptár ügyében azonban vita 
fejlődött. 

Barta Béla óhajtja, hogy a naptár mint a társ. 
illetmények egyik része akkor tárgyaltassék, a mikor 
az összes tagilletményekről lesz szó. A tagilletmények 
kérdését szerinte napirendre kell tűzni, annál is inkább, 
mert szükséges, hogy a „Kath. Szemle", a társulat e nagy-
tudományu jeles folyóirata többször, lehetőleg minden 
hónapban megjelenjék. 

Gróf Károlyi Sándor teljesen méltányolja Barta 
Béla észrevételét, — mellette van, hogy a tagilletmények 
kérdése a legközelebbi választmányi ülésen tárgyaltassék. 
A társ. naptár kiállítási költségeit ő nagyra tart ja, -s 
megvallja, hogy e naptár inkább tudományos mint 
népszerű. 
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Huszár István indítványozza, hogy mielőtt a nap-
tár kérdése a választmány elé hozatnék, ezen ügyben 
véleményes jelentés tételre egy bizottság volna kiküldendő. 

Gróf Szapáry István óhajtja, hogy a naptár egé-
szen népszerű legyen, mert csak igy felelhet meg hiva-
tásának ; — a szegény népnek ez egyedüli olvasmánya, 
a müveit közönség a naptárak olvasmányait csekély 
mérvben élvezi. 

A választmány a társ. alelnök indítványára a tag-
illetménvek és a naptár ügyét a „tud. és irod. osztály-
hoz" teszi át véleményes javaslattételre — s az egészet 
a legközelebbi választmányi ülés napirendjére tűzi ki. 

Tomor Ferencz vál. tag bírálata alapján, dr Steiner 
Fülöp, Maszlaghy Ferencz és Nóvák Lajos felszólalása 
után, Tóth Mike jézustársasági atyának „Virágcsokor a 
kath. gyermekkertből" czimü müvét a kiadásra elfogadja. 

Maszlaghy Ferencz, a társulati ifjúsági iratok 2-dik 
kötetével megbízott szerkesztő, bemutatja a kéziratot. 

A választmány a kéziratot, birálaton kivül, a ki-
adásra elfogadja. 

Füssy Tamás társ. igazgató bemutatja Molnár 
László „Atyai tanács egyetlen leányomnak" és Müller 
János „Gyakorlati tanfolyam" czimü müvét, melyeket a 
szerzők kiadásra ajánlanak. 

Választmányi határozattal mindkét mii a „tud. és 
irod. osztályhoz" utasittatik. 

Hummer Nándor társulati titkár jelenti, hogy 
a társulati elnökség a választmány utólagos jóváha-
gyása mellett a következő iskoláknak küldött ajándék-
könyveket : a nagy-szebeni, a felbaári, a nyitra-ud-
varnoki, az oronicsai, a tisza-szent-miklósi, a nagy-
kőrösi, a felsőthuri, a garam-kövesdi, a szepes-bé-
lai, a pudmericzi-, a zemplén-szinnai, a násdi isko-
láknak. A folyamodók szegénységüket hozzák fel okul, a 
miért a szükséges tankönyveket be nem szerezhetik; de 
midőn a társulat hitsorsosaink iránt ily kiváló bőkezű 
áldozatkészséggel viseltetik, " megnyugtató a tudat, hogy 
a társulat magyar nyelvű tankönyvekkel ajándékoz meg 
oly vidékeket, a hol azok valóságos missziót teljesítenek. 

Társ. titkár jelenti, hogy néh. Eberling József a 
társulatnak 50 frtot, s néh. Rémi Alfonz 10 frtot hagyo-
mányoztak. 

Venczell Antal társulati pénztáros jelenti, hogy a 
társulatnak 1887. október havában bevétele volt 15607 
frt 33 kr., s kiadása 14252 frt 38 kr., — plus maradék 
1354 frt 95 kr. 

A társ. titkár jelenti, hogy Perinay Pál felsőthuri 
plébános, a Szt.-István-Társulat tiszteleti tagja, f. hó 21-én 
kelt levelében jelenti, hogy a társulat képviseletében az 
Ipolyi Arnold-féle ipolysághi ünnepélyen megjelent s ott 
mint a társulat képviselője a hivatalos közegek által fo-
gadtatott. 

A választmány Perinay Pál felsőthuri plébánosnak 
köszönetét fejezi ki. 

A társ. ügynökségben, október hóban elkelt 78371 
könyv, 200 kép, 2279 nyomtatvány — 11208 fr t 28 kr. 
értékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére br Barkóczy Sándor 
és Rostaházy Kálmán vál. tagok küldetnek ki. 

1887. októb. 13-ka óta a Szent-István-Társulatba 
beléptek mint rendes tagok : Liteczky József kassaujfa-
lusi plébános, Neuwirth László, Miilyon Lukács, Kis 

, József kassai papnövendékek, Krier József administrator 
Nézsán, Kauzli Dezső lyc. tanár Veszprémben, Zwanziger 
Ferencz, Schwarcz Gyula kassai papnövendékek, Kulcsár 
János plébános Szomolyán, Répássv János plébános A. 
Abrányban, Vavrek Rikárd prem. kan. Jászon, Tomann 
József alsórakonczai plébános, Cserha János nemes-oroszi 
plébános, Tóth Lajos zelizi tanitó, Csáky György lekéri 
káplán, Hinger Mihály, Laczkó István, Spissák János, 
Szemethy Géza, Szmetana Ágoston, Tóth Árpád, Tordy 
József papnövendékek Bécsben, Grócz Béla csorvási lel-
kész, Hajczl Kálmán végzett theol., Kucsera József kép. 
tanár, Lábos András, Lenkev Károly esztergomi növ. 
papok, Varga Mihály esp. pleb., ifj. Bencze István, Báthy 
László segédleik. Léván, Zlatnyanszky János pleb. Uj-
barson, Schiefner Ede prép. pléb. Endrőd, Ferch Mátyás 
gymn. tanuló Arad, Szabó Otmár cist. r. áldozár Zir-
czen, a gyergyó-ditrói r. k. polg. fiu iskola tantestülete, 
Jekel Antal, Rónay István, Benő József, Szabó Gyula 
papnöv. Szatmáron, Derbész József dereski plébános, 
az érsekújvári gymnasium, Lakosi Kálmán s. leik. Császá-
ron, Esztegár Gergely örmény pap Szamosujvár, Misik 
Ráfael hittanhallgató Szegeden, Kaufmann János s. leik. 
Nagybáuyán, Bartal Lajos földbirt. Kislucsiban, Bartal Fe-
rencz, Bittó Lipót földbirt. Sárosfán, Chochulus Ferencz 
adóellenőr, Marczell Mihály állatorvos, Somogyi Vincze 
földbirt. Dunaszerdahelyen, a kézdiorbai r. k. tanitó-egylet, 
Fekete Ágoston kurdi káplán, Pichler Hermann Alajos 
miniszteri számtiszt. 

= A Szent-István-Társulat „tudományos és iro-
dalmi osztálya" f. hó 19-én (szombaton) délután 3 óra-
kor a Szent-István-Társulat nagytermében rendes gyűlést 
tart, melynek tárgyai : 

I. XIII. Leo pápáról mint a tudomány és irodalom 
munkás pártfogójáról felolvas dr Kisfaludy Á. Béla m. 
kir. egyetemi ny. r. tanár. 

II. A szakosztályok alakulása, illetőleg az előadók 
és másod előadók megválasztása. 

III. Esetleges indítványok. 
E gyűlésre a társulati titkári hivatal az elnökség 

nevében ugy a társulat tagjait valamint az érdeklődő 
közönséget tisztelettel meghivja. 

A nagyszombati vikariátus területén lakó róm. kath. 
tanitók egyesülete október hó 27-én Nagyszombatban 

tartott IV. nagygyűlésének lefolyása. 
(Vége). 

5. A „Simor-alapból" két munka jutalmának oda-
ítélése. 

O eminencziájának mult évben ünnepelt ötven éves 
áldozári jubileumát, annak dicső emlékét igy vélte egy-
letünk legjobban megörökiteni, ha létesitünk egy Simor-
alapot, melynek kamataiból az esperesi körök azon ta-
nítói dijaztassanak, kik a központi bizottság által kidol-
gozás végett kitűzött tételeket legjobban megfejtik. (1886, 
közgyűlés 9. pont.) 
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A központi bizottság gyüjtöiveket bocsájtott szét e 
czélból. A gyüjtőiveken csakhamar szép összeg jöt t be. 

„A történelem tanítása a népiskolában" tétel ezen 
gyűlésre tüzetett ki. A szeniczi, szeredi és morvaszent-
jánosi, joggal minta-esperesi kerületek tanitói dicséretes 
szorgalommal dolgozták ki ezen tételt és azt a központba 
beküldötték. Megbiráltatván, egyenkint 5 frttal dijazta-
tott Maar József galánthai és Jalcs István miklóstelki 
tanitó urak. 

E két dolgozat egyes részeit felolvasta Sohajda 
Ignácz nagysuri segédlelkész ur s most kezdetét vette a 
tétel fölött a részletes vita, melyben résztvettek dr Lassú 
Lajos, Concilia Emil, Regéczy József, Jedlicska Pál, 
Gond Ignácz, Hencz és Ressly valamint számos más ta-
nitó ur. A történelem tanitásának a népiskolában köve-
tendő módszere s a tanitandó tananyag terjedelme álta-
lános vezérelveinek megbeszélése után kimondatott, hogy 
a tanitó itt is lehetőleg szemléltessen képek szerint. Kath. 
nevelészeti szempontból Dolinái Gyula arczkép-csarnoka 
nem egészen megbizható. Legjobb volna ha a ÍSzent-
István-Társulat adná ki az ily történeti képeket a nép-
iskolák használatára. Kimondatott továbbá, hogy a ta-
nitó szemléltetésre fektetve a fősúlyt, állítson össze ma-
gának saját szorgalmából képgyűjteményt, pl. a megjelenő 
képes lapokból és alkalom adtán gyűjtsön régi pénzeket 
és a vidéken található régiségek, emlékek s várak tör-
ténete köré csoportosítsa a tananyagot. Használja fel a 
költeményeket, regéket, mondákat, melyeket élénken elő-
adva nagy hatást gyakorolhat a gyermekek gyengéd ke-
délyvilágára. 

A hazaszeretet érzetének és a vallásos meggyőződés-
nek a gyermek szivébe való erősítése lebegjen a tanitó 
szemei előtt. Végre a történeti képeknél figyelmeztesse a 
tanitó növendékeit, pl. sz. István apostoli lelkületére, sz. 
Imre herczeg szelid ártatlanságára, szt. László daliás 
alakjára, Hunyady János rettenthetlen bátorságára, miáltal 
psychologiai ismeretre vezeti a gyermekeket. A tér és 
idő közötti összefüggés szorosan megtartandó a tanításnál, 
mely meghatározott rendszer mellett lehetőleg olcsó olva-
sókönyvek alapján történik. Családfának a készítése szin-
tén elősegíti a királyok sorrendjének tanulását. 

Ft. Gond Ignácz stomfai plébános ur általános 
tetszés között előadta, mikép állította össze és gyűjtötte ő 
iskolájában a legegyszerűbb módon a természetrajzi és 
természettani taneszközöket s ajánlja a történeti okta-
tás könnyebb tanmódja érdekében a régi pénznemek 
gyűjtését. 

Ft . Jedlicska Pál felsődiósi esperes-pleb. ur engedve 
a közóhajnak megígérte, hogy valamely napilap hasábjain 
bővebben ki fogja fejteni a népiskolai történeti képeknek, 
kiadására vonatkozó eszméit és nézeteit. 

6. Az alapszabályok módosításának kérdése. 
Elnök ur jelenti, hogy alapszabályainkat, melyek 

sok tekintetben hiányosak s a czélnak nem felelnek meg, 
továbbá rendkívüli esetekben nem intézkednek, tehát 
azokat javítani, bővíteni, illetve módosítani szükséges, 
hogy egyletünk szilárd alapra fektetve haladhasson ki-
tűzött czélja felé. 

A közgyűlés megbízza elnök, jegyző és ft. Concilia 
Emil urakat az alapszabályok módositásának tervezetével 
akkép, hogy a központi bizottságban elfogadandó ter-
vezet kinyomassék s kellő időben a körök ft. elnökeinek 
beküldessék, kik azt körgyüléseik alkalmából megvitatás 
tárgyául elő fogják terjeszteni s megjegyzéseiket jegyző-
könyvbe foglalva a központi bizottsághoz legalább 16 nap-
pal az V. nagygyűlés előtt bekíildendik, mely a szándékolt 
módosítások felett véglegesen dönt s a módosítások a ft. 
egyházi főhatósághoz és a magas kormányhoz lesznek 
benyújtandók megerősítés végett. 

7. Hiányzó tisztviselők választása. 
Az üresedésben• levő alelnöki és aljegyzői tisztségre 

egyhangúlag megválasztattak : alelnöknek Concilia Emil 
érseki szentszéki titkár és aljegyzőnek Sztraka József 
helybeli tanitó urak. 

A főjegyző és pénztáros, kik az egylet keletkezésétől 
1882. évtől viselték hivatalukat} most fontos okokból meg-
bízatásukat a közgyűlés kezeibe letették. 

Miután fáradságukat az elnöklő püspök ur ő mél-
tósága az egyesület nevében megköszönte, a nagygyűlés 
egyhangúlag választotta főjegyzővé : Győrjfy Lajos ké-
pezdei tanár, és pénztárossá: Gasselseder Miklós helybeli 
tanitó urakat. 

8. Végre indítványozás kapcsán jegyzőkönyvi kö-
szönet szavaztatik tek. Nekanovich Miklós városi pol-
gármester urnák a tanácskozási terem átengedéseért s ő 
méltóságának a ft. püspök-elnöknek a gyűlés bölcs veze 
téseért. 

Mire, a tárgysorozat kimerittetvén, a nagygyűlés a 
püspök ur ő méltóságának, hőn szeretett tiszteletbeli elnö-
künk élénk éltetésével véget ért. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Meghívó 

az országos római zarándoklat indulása előtt 
tartandó katholikus nagygyűlésre. 

A „pápai jubileum központi végrehajtó-bizottságá-
nak" elnöksége ezennel egész tisztelettel emiékezetökbe 
idézi, illelve meghijja a pápai jubileum méltó megülé-
sére f. évi május hó 14-iki jubiláris nagygyűlésből ki-
küldött jubileumi országos bizottság mélyen tisztelt tag-
jait és mindazon t. cz. urakat, a kik az emiitett május 
14-iki nagygyűlésre meghiva voltak, hogy az országos 
magyar zarándoklatnak Rómába való elindulását meg-
előző napon, vagyis november hó 20-án, d. e. 10 órakor 
az egyetemi templomban mondandó csendes szentmisére, 
majd közvetlenül ezután, 11 órakor, a Budapest-fővárosi 
lipót-utczai uj városház nagy dísztermében tartandó nagy-
gyűlésre, illetve a főmagasságu és főtisztelendő bíboros 
herczegprimás ő eminentiája által kegyesen szerkesztett 
hódolatig felirat aláírására megjelenni szíveskedjenek. A 
sárgaszínű belépti jegyek karzatra, a fehérek földszintre 
szólnak. Kelt Budapesten, 1887. november hó 10-kén. 
A „pápai jábileum központi végrehajtó bizottságának" 
f. évi október 21-kén és november hó 10-kén tartott 
értekezlete végzéséből. A „pápai jubileum központi vég-
rehajtó-bizottságának" elnöksége. 
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IRODALOM. 

= Beküldetett: A Szent-István-Társulat kiadvá-
nyai. Opère publicate délia Società di Santo Stefano. 
Budapest, MDCCCXXXVII. lex. 8-r. 37. L 

A szó teljes értelmében diszmü, hivatva ismertetni 
a Sz.-I.-T. széptevékenységü múltját, tanúskodni pezsgő 
életű jelenéről — és, Isten jóvoltából, képet varázsolni 
elénk virágzó jövőjéről. A Sz.-I.-T. két gyönyörű uj czime-
rével diszitett mű magyar, illetve német stb. és valamennyit 
olasz nyelven felsorolja a társulat kiadványait, rövid 
vonásokban ismerteti a Sz.-I.-T. történeti fejlődését, közli 
a társulat s a keblében alakult tud. és irodalmi osztály 
alapszabályait. A társulat nagyérdemű elnöksége ma-
gasztos kötelességet teljesit, midőn Magyarország katho-
likusainak szemefényét, a Sz.-I.-T.-ot a katholikus világ-
nak ily méltóságos alakban bemutatja. 

= Ipolyi Arnold kisebb munkái. IV. köt. MütÖF-
téneti tanulmányok. Irta Ipolyi Arnold. A b. e. szerző 
megbizásából közrebocsátja volt könyvtárnoka Bunyitay 
Vincze. Két alaprajzzal. Budapest, Franklin Társulat, 
1887. 16-r. 566 1. Ára 2 fr t 50 kr. 

Az igen diszesen kiállított kötetben Ipolyi követ-
kező művei foglaltatnak: 1. A magyar mütörténeti em-
lékek tanulmánya. 2. Az egri megye régi székesegyháza 
az egri várban. 3. A kunok bél-három-kuti máskép 
apátfalvi apátsága. 4. Műipartörténeti tanulmányok. 5. 
Mütörténeti tanulmány különös tekintettel a magyar 
ötvös- és zománczmüre. 6. Magyar iconographia. — Ipolyi 
müvei minden pap asztalának diszére válnak. 

= Beküldetett: István bácsi Naptára 1888. évre. 
Alapitá Májer I., szerk. Kőhalmi-Klimstein J . tanár. 
Budapest, Franklin-Társulat. XXXIII. évfolyam. Kap-
ható minden könyvárusnál és könyvkötőnél. 

Kiállítása igen szép, tartalma nagy hírnevéhez méltó. 
= Megjelent a „Katholikus Világ" cz. egyházpoli-

tikai és társadalomügyi folyóirat III. füzete. Szerkeszti 
és kiadja Cúppék Ferencz. Tartalma: 1. A lelkészi con-
grua, mely czikk minden pap megolvasására érdemes 
2. Az éhező iskolás gyermekek és társadalmi viszonyaink. 
3. Kath. sociálpolitikusok II. nemzetközi kongresszusa 
Liègeben. 4. A pápa jubileuma alkalmából rendezett 
kiállítás Budapesten. Egy házassági végzés. Előfizet-
hetni a havonkint legalább 2—2 iven megjelenő folyó-
iratra a szerkesztőnél, Újpest, tavasz-utcza 84. sz. alatt-

VEGYESEK. 
*** Rampolla pápai államtitkár felelni készü 1 a 

római kérdésben Crispi olasz ministerelnök által legújabb 
időben tett nyilatkozatára. Mily alakbin fog ez történ ni, 
még nem tudni. Valószínű, hogy a legújabb consistorium-
ban maga ő szentsége a pápa is fogja e tárgyat uj vi-
lágításban érinteni. 

— A pápának szánt jubileumi ajándékok, jellegök, 
tömegök s a szellemnél fogva, mely őket felajánlja, szó-

beszéd tárgyát fogják képezni a világtörténelemben szá-
zadok multán i«. Világkiállítás, csapa ajándékból : ilyen 
még a Vatikánban sem volt eddig. Minden tárgy külön-
külön, nagy erkölcsi és mübecscsel bir. Igy például a 
szász király a constanzi Biblia pauperum (képekből álló 
biblia) másolatát ajánlotta fel, mely a lipcsei kir. mű-
vészeti akadémia igazgatójának vezetése alatt készült. 
Képzelhetjük a könyv mübecsét ! Erkölcsi becsét a fel-
ajánló magas szellemű király a következő dedicatióban 
fejezi ki : 

BEATISSIMO PATRI 
ET DOMINO 

LEONI PAPAE XIII. 

ecclesiam gloriosissime gubernanti, cuivis pauperum ge-
neri toto terrarum orbe Christi salutem prosperrime 
evangelizanti, ut Deus Optimus promissiones, sancto 
Petro divinitus factas quam uberrime adimpleat, biblia 
haec pauperum, ob celebranda exeunte hoc anno sacer-
dotii quinquagenaria, devotissime offerens summo cordis 
affectu exoptat 

ALBERTUS 
REX SAXONIAE 

DRESDAE 
die 1. mensis Octobris MDCCCLXXXVII. 

— A szabadkőművesek kezdik levetni az ártatlanság 
álarczát. Németországban a pezsgőbb vérű szabadkő-
művesek .megunták a páholyokon erőt vett „aluszékony-
ságot." Actio kell nekik és befolyás minden áron; azért 
a páholyok tetejébe egy „Lessingbund"-ot állítottak fel, 
a mely szövétségnek czélja -„a régi .'. kötelességekkel" 
ellentétben „politikai és vallási" kérdésekkel is foglal-
kozni. Eddig a testvérek ezekkel, állítólag, nem fog-
lalkoztak. Hogy mily értelemben akarnak ezután foglal-
kozni, mutatja a Lessingbund ezidei közgyűlésén van Vei-
zen testvér nyilatkozata, mely szerint „a vallás az ő mai 
alakjában a cultura legnagyobb akadálya. Az egyedüli 
társulat, mely a vallást az ő igazi alakjában ismeri és 
ápolja, csak a páholy." Szegény vakond! — mondja az 
„Augsb. Postzeitung" találóan. 

— Daivis protestáns vallású senator az Eggesült-
Allamokban a S. Paulban (Minnesota) Gibbons bibornok 
tiszteletére adott banketten igy tanúskodott a katho-
liczizmus fölénye mellett: „j^ katholiczizmus mindenütt 
azonosítja magát a haladással, és a katholiczizmus fej-
lődése nagy hasznára volt Amerikának." Persze, Magyar-
ország, az más dolog, mint Amerika. A magyarok hónát 
elprotestantizálni és elzsidósitani kell, hogy boldogulhas-
son ! Ilyen furcsa meggyőződés terjeng lappangva hazánk-
ban. Sión őrei vigyázzatok ! 

— Ez aztán megkapta a magáét, t. i. Crispi olasz mi-
niszterelnök a dementit. Turini beszédében minap, ő, a na-
gyon is furcsa keresztény ember, azt merte XIII. Leo pápáról 
mondani, hogy a Vatikán viselkedése néha nem keresz-
tényies. Erre Bismarck részéről a „Köln. Zeit.," Ausztria-
Magyarország részéről a „Polit. Korresp." kijelentették, 
hogy a pápát illetőleg a német, illetve osztrák-magyar 
felfogás egészen más mint a Crispi uré. 

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

Budapest, 1887. R,udnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, V I I I . , Pál-utcza 
2., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendó. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni jj 
minden 

kir . postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- = 
tőnél, és Rudnyánszky jj 
A. könyvnyomdájában, jj 
IV., Papnövelde-utcza jj 
8. sz. alatt , hova a ne- jj 
taláni reclamatiók is, \ 
bérmentes nyi tot t levél- î 

ben, in tézendök. \ 

Budapesten, november 23, 42. II. Félév. 1887. 
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szentséges atyánk, a világszerte tisztelt bölcs XIII. Leo pápához, papi méltóságának félszáza-
dos ünnepe alkalmából, zarándoklatot rendeztek, s Magyarország biboros hg-primásának, főm. s 
f t . Simor János esztergomi érsek urnák és a főtisztelendő püspöki kar több magas érdemű tagjá-
nak vezetése alat t immár el is utazott a zarándokok serege az örök város felé. 

Elindulásuk előtt, f. hó 20-án, katholikus nagygyűlés volt Budapest városházának dísz-
termében, a mely nagygyűlésnek tüzetesb leirása alább következik az egyházi tudósítások keretében. 

Róma, a mely nagy szent Leo magasröptű de legapróbb izeiglen igaz mondása szerint „per 
sacram beati Petr i Sedem caput Orbis effecta" est, — m i n d e n magasabb szellemi mozgalomnak meg-
indítója és czélpontja egyszersmind. Az emberiség, a nemzetek és országok gondviseléses utai, — 
Krisztus keresztjének átültetése óta, mind „Rómába vezetnek," mert mind Rómából indulnak ki. 

Áldjuk az isteni gondviselés imádandó irgalmasságának azt az intézkedését, hogy midőn 
mi katholikusok i t t Magyarországban az ellenség maszlagos konkolyhintésének hatásai a la t t kez-
dettünk nyomasztó álomban elmerülni: Róma eget-földet betöltő életereje s az egész világon visz-
hangzó pápai jubiláris ünnepélyek hatalmas zaja — katholikus nagygyűlések t a r tására ébresztett, 
kényszeritett bennünket. 

A gondviseléses ut, a katholikus erőkifejtés, a kath. nagygyűlések út ja — ime világosan 
áll előttünk ; Rómából indul ki s Rómába vezet. 

Legyeneszünk — s aczélozzuk meg akara tunkat a kath. nagygyűlések ut jának folytatására ! 
Most pedig hall juk a vezérszózatot, abban a feliratban, melyet az ország biboros-hgpri-

mása készített, mely az ezidén Budapesten t a r to t t második katholikus nagygyűlés dicsősége marad, 
s melyet az ország legelső főpapja fog ünnepélyesen hangoztatni f. hó 30-án, Magyarország katho-
likusai nevében, XIII. Leo pápa előtt az örök városban. 

Az élő hit és ékesszólás e mesteri müve, egyszerre, egyházunk és hazánk vezérnyelvén, igy szól : 

Beatissime Pater! 
Dies, qua in termino decimi lustri ad altare 

sacris operaturus ascendis, ut immaculatam vic-
t imam pro Christi Domini grege, Princeps Sa-
cerdos, quia eiusdem Salvatoris in terra Vicarius, 
Deo Patr i offeras, non tam Tibi quam nobis 
felix et fausta, gaudii et officii, spei et gratiae 
ubertim ferax, munerisque divini in opportuni-
tatibus et tribulatione, pignus sacrum est. 

Deus, qui corda probat, sic colluctationis 
nostrae moderatus est vices, ut hac die, desi-

Szentsêges Atyánk! 
A nap, melyen áldozárságod ötven éves for-

dulója alkalmából az Ur oltárához lépsz, hogy 
mint a Megváltó Istennek legfőbb papja és e 
földön Helytartója, az ártatlan bárányt az Atya 
Istennek a világ üdveért áldozatul bemutassad, 
nem annyira a Te, mint inkább Jézus Krisztus 
híveinek ünnepe, a mi hálánk, a mi örömünk, 
fiúi szeretetünk, keresztény reményeink, az élet 
küzdelmei közt minket erősitő vigasztalásaink 
fényes napja. 

Isten az ő véghetetlen irgal masságában ugy 
mérsékelte megpróbáltatásunk folyamát, hogy ál-

42 
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derio orantis Jesu Christi congruenter, unum nos 
esse Tecum non tantum comperiamus animisque 
nostris robur consolationis advehamus, sed etiam 
in obsequiis obedientiae, in documentis amoris, 
in testimoniis fidelitatis spectaculum facti mundo, 
et angelis et ho minibus, nos unius moris esse in 
domo conspiciamur, comprobantes, — illis autem, 
qui foris sunt, facto annunciantes : petram f'un-
damenti semper esse immotam, auctoritatem vi-
ces Christi Domini gerentis esse jugiter integram, 
cuius proinde ope m quaerere, cuius praesidiis 
in convulsione trepidarum rerum fulciri, cuius 
consiliis in eventibus dubii exitus inniti effi-
cienter liceat. 

Salve igitur, Sanctissime Pater, die hac pro-
pitia! Salve Pontifex animarum nostrarum! Dum 
Tibi, filii Tui, hac die decus darnus, fidem cor-
dium nostrorum annunciantes, malis, quae mun-
dum afflictant, remedium signamus, ferimus. — 
Tu es, dies diei eructat verbum, a quo averti 
ruere, ad quem converti, in humanis quoque 
rebus, consurgere est; postquam regnum Jesu 
Christi, cui Tu divino munere praees, omnis ju-
stifia omnisque juris fulgur et fulcrum, omnis or-
dinis, quo societas consistit et vivit, robur et 
munimen est; postquam Christus lapis angularis 
est et manet rex mentium, rex cordium, rex 
voluntatum, cui subdidit Deus Pater omnia. 

Salve Beatissime Pater, salve incolumis, qui 
es incolumitas omnis ordinis in mundo; salve 
caritatis et justitiae praeco, judex ac vindex omni 
major exceptione, quae migrare minantur ab 
hominibus, quia Tibi et Christo Domino negari 
pertentantur in mundo. 

Salve Pater fidei nostrae Abraham! Tu 
Petra fundamenti in templo Dei, quo nos, immiti 
Babylon adhuc immixti, affectibus autem semper 
distincti, aedificamur in coelestem Jerusalem, 
quae est beata pacis visio. Nos quidein viva 
saxa pro civitate tali adhuc inculta, inter col-
luctationes et consolationes f'abri poli mur malleo, 
in dolore tarnen, scalpri salubris ictibus et tun-
sione plurima coaptamur, fide firmi, spe erecti, 
caritate fervidi, Te duce, Te custode, Te magistro 
mole m templi celsam struimus. Mens iniquorum 
fuit, ut Tu, vices gerens Christi Domini, solus 
opprimaris, solus acerbis casibus divexeris: ecce 
quanti in mundo oppressi gemunt, oppressione 

dozárságod emez ünnepén, — Megváltónk bucsu-
imája teljesülésével — nem csak egyek legyünk 
Te veled, s Általad Jézus Krisztussal a mi Urunk-
kal, hanem égnek földnek magasztos látványt 
nyújtva, az egész világról, annyi nyelv, annyi 
faj, annyi különböző népszokások, hajlamok, tö-
rekvések mellett, még is trónod előtt összegyűlve, 
egy szólamban, szeretetben egyesülve, egy hivő 
családnak ismertessünk fel, elvitázhatlanul bebi-
zonyítva, azoknak pedig, kik — Szt. Pál mon-
dása szerint — kivül állanak, tényleg is hirdetve, 
hogy a Keresztény Egyháznak alapja ma is ren-
dületlen, az Egyház fejének tekintélye ma is 
csorbítatlan, a hivő nép szeretetének lángja ki-
olthatatlan, engedelmessége Krisztus Urunk Hely-
tartója iránt tántorithatlan, kihez a viharos idő-
ben fordulni, kinek védelmére támaszkodni, ki-
nek szavára válságos pillanatokban hallgatni, 
mindig üdvös, mindig áldásos. 

Üdvözlégy tehát a jó Isten kegyelmeinek e 
napján, üdvözlégy Szentséges Atyánk, lelki Fő-
pásztorunk ! Midőn Téged félszázados áldozársá-
god ünnepén hiveid, fiaid üdvözlünk, kath. szent 
hitünkről vallomást teszünk, s ennek örök igaz-
ságaiban s minden jóra serkentő sugallataiban, 
a társadalom égő sebeire az orvosságot jelezzük, 
nyujtjuk. — A ki tőled elfordul, az gyengül; a 
ki hozzád fordul, még földi, világi ügyeiben is 
erősbül; mert az Isten országa e földön, mely-
nek Te Istentől rendelt őre s kormányzó feje-
delme vagy, minden jognak támasza s a társa-
dalmi rendnek, mely polgári miveltségünk alapja, 
— védve és erődje; mert az Isten Fia, kinek az 
Atya mindent alávetett, az elmék, a szivek, az 
akaratok királya marad örökre. 

Üdvözlégy Szentséges Atyánk! Te a szere-
tet, az igazság, a jogosság legmegbízhatóbb bi-
rája, hirdetője és fentartója vagy az emberek 
között. E szeretet, ez igazság, e jogosság csak 
azért készül távozni az emberek fiaitól, mivel 
Tőled megtagadtatott a földön. 

Üdvözlégy a hivők Ábrahám atyja e vilá-
gon ! Te vagy ama templomnak sziklaszilárd 
alapja, melynek mi részei vagyunk s mint ilye-
nek e sivár világból kiemeltetve beépülünk a 
mennyei Jeruzsálembe, a boldogító béke örök 
hazájába. Mi, kiket az Egyház élő szikláknak ne-
vez, e város falaiba most ugyan még nem va-
gyunk beilleszthetők, azonban a földi küzdelmek 
és vigasztalások váltakozásain át a Szentlélek 
Isten olvasztó malasztjával megtisztulva, a bána-
tos érzelmek s az uj életösvényre törő szent 
fogadások segélyével, mint a kő a művész vé-
sője alatt idomulva, erős hitünkben, éber remé-
nyünkben, lángoló szeretetünkben a Te oktatá-
sod, a Te vezérleted, a Te őrködésed mellett 
végre alkalmatosakká leszünk. 
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minaci pendenti extenuantur! Consilium animi 
fuit, ut clelearis de terra viventium, et nomen 
Tuum non memoretur amplius: ecce mundus 
totus, qui Christum corde gerit et ore fatetur, 
ad pedes Tuos evangelisantis pacem, evangeli-
santis bona prostratus Tibi vitam adclamans, 
tergeminis Te tollit honoribus ; — qui recesserunt 
a Te, vias redeundo explorant; qui iniquitatis 
protervae magistris ma nus junxerunt, opem Tuam 
vocant, favoribus Tuis gloriantur. 

Deus, qui rebelles etiam compellit volun-
tates, fecit misericordiam. Comprobatur, quod 
secula docent: bellum Christo Domino illatúm, 
sponsae eius ad tempus multum quidem nocere, 
inferentibus autem illud, si non resipuerint, ex-
cidium parare. Yiros, qui rerum potiuntur, atra 
premit cura ; nos autem persuasi novimus : quous-
que iniquitas Sedi Tuae illata de medio sublata, 
quousque jura Christi Domini, et justitiae Petri 
instaurata non fuerint, vulnus in corpore gentium 
hiabit, et pacis, securitatis, ordinis et tranquil-
litatis revehendae conatus vani et irriti concident. 

Convulsionis quidem solus homo — ordinis 
autem Deus est auctor. 

Dum totus catholicus orbis, Sanctissime 
Pater, Tecum jubilante jubilât, Deum in vota 
vocans, ut turbine ferae ac impiae violentiae, 
quo circumdaris, placato, amica, Serena videas 
tempóra: plebs Hungara, avitae sanctae fidei, 
quam primus rex noster, ab apostolico Pontifice 
Apostolus agnitus, oris et mentibus nostris in-
vexit, post longas eversionum procellas adhuc 
fidelis multo majore ratione mota, inducta, Tibi 
honoris, amoris, adhaesionis solvi nesciae testi-
monia pandit, quia inter gentes plurimis a Tua 
Sede muneribus cumulata existit. 

Petrus, in successoribus suis semper vivens, 
gentem nostram ad latices sacros Spiritus Sancti 
excepit, et ita eidem inter gentes sedem tutam, 
proprio decore fulgidam sepivit; — Petrus cavit, 

Szentséges Atyánk ! a mit dicső emlékű elő-
död mondott, a mit éles elmék előreláttak, azt 
néhány év alatt az események igazolták. Az volt 
a szándék, hogy csak Te nyomassál el, csak 
Te üldöztessél. De a Pápa sohasem szenvedhet 
egyedül : ha ő szenved, a világ sem maradhat 
békében, nyugalomban. Hányan vannak, kik a 
csábszavaktól elkábitva az elnyomatás terhe alatt 
nyögnek, vergődnek s végvonaglásban kinlódnak ! 
Tudjuk : az volt a czél, hogy csak Te törültessél 
el e földről, s neved se emiitessék az élők 
között, hogy lesujtatván a pásztor, a hivők nyája 
önmagától feloszoljék, vagy a pásztor fogságban 
tartatván, a hivők nagy sokasága egységben 
megtartható ne legyen. S ime az Isten müve : 
a hivő világ, mely Krisztus Jézust nem csak 
szive rejtekében, hanem mint kell, ajkain is nyíl-
tan hordozza, szeretetben egybeforrva lábaidhoz 
borul, szive mélyéből Téged éltet, és a kik a 
kifosztott, a fogva tar tot t pápától elfordultak, 
keresik az ösvényt, mely visszavezet a pápához, 
és a kik vesztedre esküdt ellenségeiddel kezet 
fogtak, segélyért Hozzád kiáltanak s a Tőled 
nyert kedvezéseket diadal gyanánt magasztalják. 

Isten, ki a lázadó lelkeket is hatalmában 
tartja, vigasztalásunkra tette mindezt, hogy a 
tévelyre fogékony, vagy általa már megmételye-
zett elmék is felismerjék, hogy az Isten és az 
ő Egyháza ellen irányzott hadjárat egyidőre so-
kat árthat ugyan az Egyháznak, de a támadók-
nak, ha észre nem térnek, végromlását idézi elő. 
A mindinkább fenyegetőbb alakot öltő helyzet 
bárkit is aggodalommal tölt el; mi pedig a 
mély meggyőződés nyugalmával mondjuk: a med-
dig az apostoli szent szék ellen elkövetett jog-
talanság beszüntetve s jóvátéve nincsen, minden 
kísérlet, minden törekvés az állandó világbéke 
biztosítására hiu, meddő, eredménytelen marad. 

A zavarnak, a felforgatásnak egyedül az 
ember ; — a rendnek, a nyugalomnak Isten a 
szerzője. 

Szentséges Atyánk! Mialatt az egész keresz-
tény hivő világ a Te félszázados áldozárságodnak 
örvend, kérve a mindenható Istent, hogy szoron-
gattatásaidból, hányattatásaidból megszabadulva 
békésebb, örvendetesebb napokat láss : a hivő 
magyar nép, mely az apostoli pápa által apostol-
nak nevezett első szent királyunk katholikus 
hitéhez annyi sok viszály között, oly sok csapás 
után máig is hü, minden népek közöl legerőseb-
ben érzi magát indíttatva, hogy Neked e napon 
tiszteletét, szeretetét, ragaszkodását, hódolatát 
bemutassa, mert minden nép, minden nemzet kö-
zött ő részesült a szent szék legtöbb jótétemé-
nyében. 

A pápa vette föl a magyar nemzetet a ke-
resztség által Isten hivő népeinek sorába s szá-
mára ezáltal a nemzetek között e hazát bizto-
sította. A római császárok közelében, kik a hivő 

42* 
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ut gens Hungara, sacri romani imperii caesari 
vicina, qui promissa Carolo Magno data teneri 
voluit, quin officia eiusdem semper etiam imple-
visset, sui juris suique imperii maneat ; Petrus 
non regulum sed regem Hungarorum corona de-
coravit, coronaeque, unde haec sacra fiebat, gem-
mám jurium Apostoli inseruit, — Petrus stirpem 
Árpád, migrantibus ad bas oras Hungaris con-
natam, coetu sanctorum, huius stirpis propaginum 
conspicuam extulit; — Petrus ferventes dissi-
diorum internorum fluctus, quibus gens in fide 
adhuc nova divexabatur, oleo dilectionis identi-
dem temperavit; — Petrus minantia. genti nos-
trae pericula augurans, ut averruncari queant, 
animos concivit, ne clades in gentem irruat, 
nihil intentatum reliquit, irruente autem casu, 
ut tempus tribulationis mitius et brevius fiat, 
animos ad spem erexit, ad fortia excitavit, copias 
armorum adjutrices vocavit, misit, nervo belli 
gerendi non una vice locupletavit, — tandem ut 
ignominia captivitatis remota, avita Hungarorum 
jura, novae vitae germina, intégra perseverarent, 
promotor fuit. 

Novissimis cliebus idem Petrus per Te, Bea-
tissime Pater, loquens, urentibus, quae Christianas 
respublicas consumunt, vulneribus, apta remedia 
quidem obtulit, — veritates ab hominum filiis 
déficientes, quibus omnis ordo innititur firmus-
que stabilitur, in memóriám revocando, speciatim 
nostrorum malorum, ne plaga medicinae expers 
fiat, anxius in litteris ad Episcopos Hungáriáé 
datis fomentum praesens explicuit. 

História, fugientium testis temporum, vitae, 
qui doceri volunt, magistra, custos rerum ges-
tarum, eruditae posteritati, mendacio profiigato, 
rejecto, lumen adferens — quemadmodum in 
nostris publicis regni tabulis consignatum legitur, 
— annunciat : quia per Sanctam Tuam Sedem, 
Beatissime Pater, bonis omnibus repleti sumus. 

Pro Te, non dominationis fulgorem, sed 
supremae, qua commodo totius orbis fungeris, 
auctoritatis dignitatem et securitatem inique 
ablatam juste exigis; non regibus, non gentibus 

népekre vonatkozó előjogokat fentartották a nél-
kül. hogy az ezekkel kapcsolatos kötelességeket min-
dig teljesítették volna, nemzetünk a római szent 
szék védelme mellett saját jogaiban független és 
önálló maradt. Nem hűbéres, hanem önálló ma-
gyar királynak, a kit ő nevezett először igy — 
küldött koronát s benne az Egyház javára és a 
magyar nemzet diszére az apostoli jog ékkövét, 
mely azt szent koronának jellegzi. À pápa Árpád-
nak, a beköltözött magyar vezérnek a keresztény élet 
erényeiben a hősiességig emelkedő sarjait a szen-
tek közé avatta, kiknek oltalmáért esedezve né-
pünk s a magyar név megtisztelve legyen s a 
szentek egyességében, az isteni Gondviselés ter-
vei szerint, a magyar kiválóan magyar által 
segélyeztessék, oltalmaztassék. A római pápa 
volt clẐ  cl ki a keresztény, uj élethez nehezen 
simuló s a keresztény fegyelemben még meg nem 
szilárdult magyar népfajban, a gyakran fellángolt 
belviszályok tüzét szeliden, gondosan oltogatta, 
csillapította, a magyar hazát fenyegető veszélye-
ket korán felismerve, hogy azok be ne törjenek, 
a figyelmet ebren tartotta, s miután a vész be-
köszöntött, nehogy a nemzetet felemészsze, a 
csüggedő lelkeket bátoritá, ősi hős tettekre buz-
ditá, a szorult keblekben a reményt éleszté, a 
felszabadulás útjait, feltételeit jelzé, a fejedel-
meket segélyre hivta, saját felszerelt hadait ha-
zánkba küldte, a hadi készletet, költséget tete-
mes részben maga nyújtotta; végre a török 
járom, mely őseink nyelvén : durissima turcarum 
tyrannis „kegyetlen zsarnokságnak" neveztetett, 
megtöretvén, a szent atya volt azon, hogy el-
gyengült pusztuló magyar nemzetünk önálló jo-
gaiba, szabadságába, önéletébe visszahelyeztessék. 

Legújabban Te voltál az, a ki a világot 
átkaroló gondjaidban a fejedelmeknek s nemze-
teknek emlékezetébe visszaidézted az állami és 
társadalmi élet nélkülözhetetlen alapigazságait s 
nevezetesen a mi minket éltetni, szilárdítani, 
gyarapítani képes, a magyar püspökökhöz irány-
zott leveledben feltártad. 

A történelem, a múlékony idők eme tanuja, 
azoknak, kik okulni akarnak, életmestere, a ha-
zug állitások felfedező, czáfoló, elitélő bírája, a 
müveit utókor oktatója, fennen hirdeti, a mit 
nemzetünk évkönyveiben is olvasunk : — Szentsé-
ges Atyánk! mi magyarok a római szent szék 
megszámlálhatatlan jótéteményeivel lettünk el-
halmozva ! 

Te nem az uralkodás külfényét keresed, ha-
nem csak a magas, a társadalmi rendben is any-
nyira szükséges pápai tekintélynek jogtalanul 
elvett szabadságát, méltóságát, biztonságát és 
függetlenségét követeled vissza. Nem az a Te 
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vis principari, sed út Christus Dominus et Sal-
vator, et justitia eius in gentibus regnet, concu-
piscis; — nulli nocere, cunctis prodesse, nullum 
premere, cunctos pariter extollere niteris, quum 
justitia elevet gentes, miseros autem faciat popu-
los peccatum. Tu princeps pacis, consilia pacis 
meditaris, — Sacerdos Christo Domino, gentibus 
autem et regibus Pater manere Tuae volunta-
tis est. 

Si rebus humanis vocatus intervenis, nun-
quam ficto pectore facis, semper justus, semper 
benignus, inopem foves, erigis, tueris, limite 
ofíicii signato, corda puisas, affectus mulces, pa-
ciferaque manu ramum praetendis olivae. 

Si cum Christo Domino amara passus es, 
forsitan ab iis, quibus indesinenter bona faciebas ; 
gens Hungara, patrum gratum conservans ani-
mum, Tibi et Sedi Tuae nunquam ingrats, auc-
toritati Tuae sacrae, quae placita semper longa-
iiimitate vincit, perseveranter dedita fuit. 

Hunc gratum patrum nostrorum animum, 
Sanctissime Pater, sub pectore gerentes, Tibi hono-
rem, constantem adhaesionem, obedientiam filio-
rum Dei promittimus, filialiaque vota promimus, 
— Deum Omnipotentem Maximum obsecrando, ut 
Te, Beatissime Pater, ad totius Christiani orbis 
columen, praesidium et ornamentum diu, múl-
túm que sospitem atque incolumem servet. 

Iis porro humilibus precibus ad Te accedimus, ut 
quae tibi, omnibus spoliato, atque ad pias filiorum 
tuorum eleemosynas redacto, cui onus sollicitu-
dinis omnium Ecclesiarum incumbere novimus, 
in collatitia stipe, ac in supellectili sacra, Tibi 
supervacanea, Ecclesiis per orbem necessaria, 
offerimus dona, illa tamquam obsequii nostri 
munera, atque amoris documenta benigne suscipias. 

Benedic Sanctissime Pater Regi, totique 
augustae Imperiali ac Regiae Domui, benedic 
populo Hungáriáé, benedic etiam nobis, qui 
adstamus coram Majestate et Sanctitate Tua! 
Benedictio Tua sit pignus benedictionis divinae, 
sit pacis intra et ultra terminos nostros, sit 
prosperitatis securitas, sit progressionis in omni 
oono fons uberrimus. 

Sanctitatis Tuae hümillimi, devotissimi, 
obsequentissimi filii ac servi. 

Budapest die vigesima Novembris 1887. 

óhajtásod, hogy fejedelmeken és népeken ural-
kodjál, hanem hogy a népek javára Krisztus 
Jézus, Istennek fia és az 0 igazsága kormányozza, 
vezérelje őket; senkit el nem nyomni, minden-
kit felemelni, senkinek sem ártani, mindenkinek 
javára lenni: ez a Te vágyad és minden törek-
vésed. Békés, bizalmas viszony a nemzetek kö-
zött, kölcsönös szeretet az egyes néposztályok 
között, ez a Te vezérelved, irányod és tanácsod. 
Istennek főpapja, a fejedelmek és népek atyja 
vagy és maradsz mindenkor. 

Midőn a népek világi ügyeikben is Hozzád 
mint közvetitőhöz és békebiróhoz fordulnak, őszin-
teség és nyiltság a Te beszéded jellege, Ítéleted 
méltányos és igazságos, a vitás feleket nemcsak 
egyességre, hanem teljes kiengesztelődésre birni 
törekszel; a gyöngét jogaiban megvéded, az erő-
sebbet kötelességére figyelmezteted; — itt is, ott 
is a szivekhez beszélsz, az izgatott kedélyeket 
csillapítod, s mint a béke fejedelme, a vitás fe-
leknek a béke olajágát nyújtod. 

Ha még tán azok is, a kik jótéteményeid-
ben állandóan részesülnek, Neked a keserűség 
poharát nyújtják, Szentséges Atyánk, a magyar 
nemzet soha sem volt hálátlan a római szent 
szék iránt. 

Őseink ezen hálás érzelmeivel lépünk elődbe, 
híveid, fiaid, élted e magasztos ünnepén, hogy 
legjobb kivánatainkat nyilvánítva, Téged hódola-
tunkról, ragaszkodásunkról és engedelmességünk-
ről biztosítsunk. 

Szentséges Atyánk! Te szegények szegénye, 
ki hiveid önkénytes adományaira utalva nemcsak, 
hivatásod nagymérvű költségeit födözöd, hanem 
a szegényeknek is mindenütt első ápolója vagyí 
Istennek főpapja, kit kifosztatásod és szegénysé-
ged daczára valamennyi Egyháznak gondja ter-
hel, fogadd az általunk felajánlott egyházi szere-
ket, melyekre a világ más részeiben keletkező 
ezer meg ezer templomnak oly nagy szüksége van. 

Végre pedig kérve kérünk, áldd meg Szent-
séges Atyánk apostoli királyunkat, áldd meg a 
magas császári és királyi uralkodó Házat, áldd 
meg a magyar nemzetet, áldj meg minket is, kik 
szentséges Személyed előtt állunk ! Legyen a Te 
áldásod az Isten oltalmának, a bel- és külbéké-
nek, a minden jóra törekvő haladásnak, emelke-
désnek, erősödésnek , boldogulásnak termékeny 
magva, biztosító záloga! 

Szentségednek 
legalázatosabb, legengedelmesebb 

hódoló fiai és szolgái. 
Budapest, szt. András hava huszadikán 1887. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BlldapOSt, nov. 20. Katholikus nagygyűlés. — 
A lipót-utczai u j 'városház közgyűlési dísztermében 

ma a pápai jubileum központi végrehajtó bizottsága kath. 
nagygyűlést rendezett, melyen a nevezett bizottság be-
számolt működéséről és megtette az utolsó intézkedése-
ket a hódolati felirat és a zarándoklat ügyében. 

A nagy terem a magyar katholikus világ egyházi 
és világi kitűnőségeivel zsúfoltan megtelt. A közgyűlés, me-
lyet az egyetemi templomban d. e. 10 órakor sz. mise 
előzött meg, d. e. 11 órakor kezdődött. 

Az elnöki asztalnál ott láttuk gr. Károlyi Sándort, 
gr. Zichy Nándort, dr Steiner Fülöp és Markus Gyula 
praelatus urakat és a végrehajtó bizottság jegyzőjét dr 
Való Simont. 

Gróf Károlyi Sándor elnök a megnyitás után szá-
mot adott a végrehajtó bizottság működéséről. Jelenti, 
hogy a hódoló feliratot Magyarország katholikus hivei 
közül másfél milliót meghaladó számban irták alá, több 
mint 5000 iven. Az aláírások 10 óriási kötetet tesznek 
k i . 1 ) Ajándékul a pápának ez alkalomból a hivek 270,000 
lirát gyűjtöt tek össze. Ezenkivül alakult még egy hölgy-
bizottság is, mely 86,000 aláirást gyűj töt t és 61,000 lira 
ajándékot adott össze. A pápának még egyházi szerek is 
vitetnek ajándékba, a mik külön kiállitáson már láthatók 
voltak. Romába pedig 500 zarándok indul. 

A közgyűlés a hölgybizottságnak köszönetet szava-
zott s ezt jegyzőkönyvbe igtatta. 

Ezután felolvastatott a herczeg-primás leirata, a 
melyben tudatja, hogy a magyar katholikusok hódolatát 
a pápa, mivel f. hó 25- és 27-én consistorium lesz, e hó 
30-án fogadja. 

Dr Steiner F. pápai h. praelatus s apátkanonok, 
most felolvasta a herczeg-primás által a magyarországi 
katholikus hivek nevében szerkesztett hódolati föliratot, 
melynek számos helyén lelkes éljenzés és tapsvihar hang-
zott fel a diszes gyűlésben. 

Midőn a fölirat végén a többször megujuló él-
jenzés és tetszés zaja lecsillapodott, Zichy Nándor gróf 
emelkedett fel s nagy katholikus actust teljesítve igy 
szólott : 

Tisztelt Nagygyűlés ! Kedves kötelességet telje-
sítek, midőn ezen alkelommal én fejezem ki ezen elő-
kelő katholikus gyülekezetnek amaz érzéseit, melyeket 
az ő eminencziája által szerkesztett s most felolvasott 
hódolati felirat mindnyájunk szivében keltett. E felirat 
ékesen és méltóan fejezi ki azt, a mit a jubileum alkal-
mával a magyar katholikusok lelkük mélyében éreznek 
s a miben az egész világ katholiczizmusával egynek 
tudják magukat. (Élénk helyeslés és tetszés.) Értem a 
feliratban kifejezett nagy és nemes elveket, melyek hi-
tünk egyszerű és megmásithatlan tanainak kifolyását 
képezik, (Élénk helyeslés) és ama buzgó óhajt, hogy a 
romai pápa azon önálló és független magasztos világi 
állást elfoglalhassa, mely őt megilleti és mely a katho-

*) Ezen óriás kötetek közöl több, műizléses diszköte'sben, a 
nagygyűlés elnöki széke előtt, s mellett asztalokon volt közszem-
lére kitéve. 

likus egyház kormányzásának egyik nélkülözhetetlen alap-
feltétele. (Hosszan tartó éljenzés és sziinni nem akaró 
tetszés.) 

Engedjék meg egyszersmind, hogy kifejezést adjak 
azon hálának és elragadtatásnak, mely egész valónkat 
eltölti, hallatára azoknak, miket a felirat ugy Magyar-
országra, édes hazánkra, mint a legmagasabb uralkodó-
házra és a magyar katholikusokra s ezeknek a szent 
székhez való viszonyára vonatkozólag oly megragadó 
szavakban kifejez. (Élénk helyéslés.) 

Éppen ennélfogva azt hiszem, mindnyájunk óhaját 
tolmácsolom, midőn felkérem az elnökséget, hogy a r e -
mek felirat szerkesztéseért ő eminencziájával, a herczeg-
pri mással köszönetünket és mély hálánkat közölni mél-
tóztassék. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

Nemcsak azok, kik szerencsések lesznek a feliratot 
letenni a szent atya trónja elé ; nemcsak azok, kik azt 
aláirták ; hanem Magyarország összes katholikus hivei 
osztoznak a feliratban kifejezett magasztos eszmékben s 
az ő hódolatteljes ragaszkodásuk is kifejezésre jut akkor, 
midőn e felirat Rómában átnyujtatik. (Élénk helyeslés» 
és tetszés.) 

Egyúttal azonban legyen szabad a nagygyűlés ne-
vében köszönetet mondanom az elnök ur ő excellencziá-
jának és fáradhatlan jegyző urnák eddigi eredményteljes 
működésükért. (Zajos helyeslés és éljenzés.) 

Most pedig felkérem Schopper György püspök ur 
ő méltóságát, legyen szives a zarándoklat tagjait lelki-
atyai áldásában részesiteni. (Szűnni nem akaró s tneg-
megujuló lelkes éljenzés és tetszés.) 

A nagygyűlésen jelenvoltakat erre Schopper György 
püspök ur megáldotta. 

Ezzel az impozáns közgyűlés, melyen kegyelmes fő-
pásztoraink közöl ott láttuk dr Schopper György rozsnyói 
püspök uron kivül, dr Pauer János székesfehérvári és dr 
Szabó János szamosujvári püspök urakat, — emelkedett 
hangulatban déli 12 órakor véget ért. 

A pápa ő, szentségéhez szóló aláírások tiz köteté-
nek elseje a legdíszesebb. Kötése valódi remekmű. A 
könyvtábla felső oldalának közepén a Pecci család és 
Magyarország czimereit a magyar korona s a pápai tiara 
öleli össze. Az ebbe szánt aláírások számát a nagygyűlés 
előtt és után számos katholikus egyházi és világi nota-
bilitásunk szaporitotta. 

BéCS. Dr Schlauch Lörincz nagyváradi l. sz. püs-
pök ur beszéde a magyar delegáczió előtt a római kérdés-
ben. — Miután ő nmltósága a Németországgal kötött szö-
vetség jelentőségét röviden megvilágította, igy folytatá : 

„A Magyarország-Ausztria és Németország közti 
szövetség súlyának emelésére ma egy ujabb és fontos 
tényező járult , és ez : Olaszországnak mint harmadiknak 
nyíltan bevallott belépése a szövetségbe. (Helyeslés.) 

Ezen, a monarchia népeinek helyeslésével találkozó 
politikai alakulás egyrészről Olaszországnak keleti poli-
tikánkkal egyező alapnézeteiről tesz tanúságot, másrész-
ről a békeszerető európai nemzeteknek külügyi politi-
kánkba helyezett bizalmát fogja fokozni, az európai béke 
fentartására pedig hathatós befolyással lesz. 
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Hogy Olaszországnak ezen ujabb elhatározása Ma-
gyarországban a politikai tekinteteken tul is, mélyebb 
hatást gyakorolt, ezt tagadni nem lehet, és én lennék 
az utolsó, a ki magamat ezen hatás alól kivonjam. Mert 
nem ignorálhatom, sőt teljesen méltánylom e szövetség-
nek politikai nagy fontosságát, valamint szívesen kere-
sem azon szálakat, melyek e két nemzetet a múltban 
politikai és működési vonatkozásaikban összefűzték. Tör-
ténelmünk a múltban igen gyakran párhuzamosan haladt 
és a mit kiemelni akarok, a magyarországi katholikusok 
a római pápában — az olasz nemzet szülöttjében — 
tisztelik anyaszentegyházuk fejét, valamint e nemzet volt 
az, mely a katholiczizmusnak nagy pápákat adott. Ma-
gyarország sokat köszönhet Rómának, kulturális tekin-
tetben pedig nem egyszer találta Olaszországban mestereit 
és tanitóit. 

Es azért valamint átértem azoknak gondolatait, kik 
a politikai helyzet ezen fordulatát rokonszenvvel üdvözlik 
ugy legyen szabad hinnem, hogy meg fognak engem 
is érteni, ha lelkiismeretemben kötelezve érzem magamat 
egy félreértés elien felszólalni, melynek magamat tán 
kitenném, ha azon általános szavakban tar tot t és Olasz-
országra vonatkozó szövegezést, mely a külügyi albi-
zottság jelentésében előfordul, minden, részemről történő 
magyarázat nélkül elfogadnám. 

Nem szeretném és nem is engedhetném meg, ha 
szavazatomnak, a melylyel a jelentést elfogadom, azon 
értelmezés adatnék, hogy midőn rokonszenvemet az olasz 
nemzet irányában nyilvánítom, — ez bár hallgatag he-
lyeslését involválná mindannak, a mi Olaszországban 
majdnem két évtized óta történt és különösen mélyen 
súj tot ta és sértette azt, kiben egyházamnak fejét tisz-
telem. (Helyeslés.) E kérdés — bármennyire is óhajtanám 
ennek megoldását — nem képezi jelenleg a napirendet, 
én tehát e helyen és e pillanatban annak a fejtegetésébe 
nem bocsátkozom ; azonban forrón óhajtom és legyen 
szabad biztos reményemet kifejeznem az iránt, hogy e 
kérdésnek egy oly megoldása fog találtatni, mely Olasz-
országnak szövetségét egy tagadhatlanul fensőbb erkölcsi 
erő hozzájárulása által csak szilárdulttá és még nagyobb 
mértékben keresetté és becsessé teheti. 

Dante, az olasz nemzet ezen eddig páratlanul álló 
költője, a Welfek és Ghibellinek harczai közt fenkölt 
szellemével sejtette, látta Olaszország egységét és nagy-
ságát, de sejtette és látta azt a két világhatalommal, a 
császársággal és a pápasággal összeforrva ; a mai és a 
jövő Olaszország — és e meggyőződésem nem fogja már 
sokáig számitáson kivül hagyni a világ legnagyobb er-
kölcsi erejét, melynek hordnoka teljes függetlenségében 
és szabadságának zavartalan élvezetében, mint hü szövet-
séges, hatalmas tényezője lenne jövő nagyságának, ennek 
legszebb ékessége, legnagyobb biztositéka, legnemesebb 
büszkesége. 

A valódi nagyságnak alapja az erkölcsi hatalomban 
van és az olasz nemzet végre is annak megismerésére 
fog jutni, hogy nagyhatalmi állása is kiszámithatlan erő-
gyarapodást nyerne, ha azon erkölcsi világhatalommal 
benső összeköttetésbe lépne, mely világállása mellett test 
az ő testéből, vér az ő véréből. 

Én pedig nemes kötelességet véltem teljesíteni, mi-
dőn egyrészről külügyi politikánknak legújabb sikerét 
minden utógondolat nélkül őszintén üdvözölvén, a külügyi 
albizottság jelentését elfogadom ; másrészről azonban 
egyházam iránti hűségemet az olasz nemzet iránti tiszte-
lettel egybekapcsolván, gondolatomnak és meggyőződé-
semnek nyilt kifejezést adok." (Helyeslés.) 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-Istyáii-Társulat 

„tudományos és irodalmi osztályának" gyűlése 1887. nov. 
hó 19-én. 

Katholikus egyházi és világi irók fényes csoportja 
volt ma látható a Szt.-István-Társulat nagytermében, — 
ma tar tot ta a „tudom, és irod. osztály" első felolvasó 
ülését. Közéletünk kitűnőségei, a főváros müveit közön-
ségének szine-java részt vett ez ülésen s elragadó gyö-
nyörrel hallgatta azon magasröptű beszédet, mely-
ben a m. kir. egyetem egyik kiváló tanára, századunk 
kimagasló nagy alakjáról, a dicsőén uralkodó XIII . Leo 
pápa érdemeiről szólt. 

A gyűlés lefolyása a következő volt : 
Elnök: dr. Steiner Fülöp páp. h. praelatus meleg 

szavakkal üdvözli a tud. és irod. osztály tagjai t és az 
érdeklődő közönségét. Örömét fejezi, ki, hogy a Szt.-
István-Társulat tud. és irod. osztálya éppen azon napon 
tar t ja első felolvasó gyűlését, a melyen a kath. egyház 
s az egész magyarság a fényesmultu Árpádház, a dicső-
séges Szt. István király egyik szent unokájának, szt. 
Erzsébetnek ünnepét ül i ; kétszeres örömmel nyit ja meg 
az ülést e napon, ama fényes napok előestéjén, midőn 
a magyar zarándokok buzgó csapatja Rómába indul, 
hogy a „Regnum Marianam" hivei hűségüket, hódola-
tukat fejezzék ki a dicsőén uralkodó pápának, — örvend 
azon, hogy jelen gyűlés felolvasásának oly magasztos 
tárgya van, mint a milyen pápa ő szentsége nagy szel-
leme, melylyel a tudomány és irodalom felvirágzását 
czélozza, — felhívja dr Kisfaludy A. Béla egyet, tanárt, 
hogy tartsa meg felolvasását. 

Dr Kisfaludy Á. Béla éljenzés között foglalta el a 
felolvasó asztalt, mely fölött XIII . Leo pápa babér és 
pálma-ágakkal megkoszorúzott képe függött . 

A felolvasás egyike volt a legsikerültebbeknek ; 
csupa szellem, csupa tűz, — helyenkint elragadó szavak-
kal jellemzi a dicső uralkodót, s költői nyelven értel-
mezi a költőt. — A közönség éber figyelemmel hallgatta 
s volt taps és éljenzés, mikor a felolvasásnak vége sza-
kadt. — A felolvasás teljes szövegében meg fog jelenni. 

Dr Steiner Fülöp az osztály nevében annak azon érzel-
meit fejezi ki, hogy a magyar irók kész örömmel köve-
tik az eszmék terén azon nagy mestert, a kit a felolvasó 
jellemzett. — Köszönetét fejezi ki a felolvasónak. 

Következett a szakosztályok előadóinak megválasz-
tása. A szavazatszedő bizottság eredményét elnök felol-
vasá. E szerint megválasztattak: az első szakosztály elő-
adójának: dr Bita Dezső, másodelöadónak dr Finály 
Henrik, — a második szakosztályban : előadónak : dr 
Wenczel Gusztáv, másodelőadónak : dr Rapaics Raymond,, 
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— a harmadik szakosztályban : előadónak : dr br. Hornig 
Károly, másodelőadónak : Lonkay Antal, — a harmadik 
szakosztályban: előadónak Maszlaghy Ferencz, — má-
sodelőadónak : Ney Ferencz. 

Elnök az Isten áldását kéri a működését megkezdett 
osztályra. 

Pályázati jelentés.1) 
I. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hit-

tudományi kara által f. é. április hó 15-ig terjedő határ-
idővel a Répászky-féle dijra a következő pályatétel volt 
kitűzve. 

„Készíttessék a müveit világi közönség igényeihez 
alkalmazott oly behatóbb értekezés, mely bebizonyítva 
a vallás és valódi erkölcs közti szoros összefüggést, mu-
tassa ki egyúttal alaposan az úgynevezett független mo-
rál elméletének tarthatlanságát." 

E pályatételre — mint annak idején jelentve volt 
— a kijelölt határnapig három pályamunka érkezett, ily 
jeligékkel: 1. „Velle non discitur." 2. „Homo cum in 
honore esset, non intellexit," s 3. „Gloria in excelsis Deo." 

A hittudományi kar f. é. november 18-án tartott 
e. i. Il-ik rendes ülésében e pályázati ügyet is tárgyal-
ván, a birálók jelentésének meghallgatása után kijelen-
tette, hogy noha a beérkezett pályamüvek nagyobb része 
szerzőiknek elismerésre méltó készültségéről s dicséretes 
szorgalmukról tanúskodik, mindazonáltal azok mindegyi-
kének oly fogyatkozásai vannak, melyek miatt a kitűzött 
jutalomdijat odaítélni egynek sem lehet. Midőn erről a 
müvek szerzői értesíttetnek, egyúttal tudtokra adatik, 
hogy azonosságuknak alkalmas módon történendő bebi-
zonyítása mellett, müveik visszavétele iránt a kar dékáni 
hivatalánál bármikor intézkedhetnek. Továbbá 

II. Határozatba ment, hogy a kar a fönti tételt 
1888-ik évi november l- ig terjedő határidővel újra kitűzi. 
Jutalom a Répászky-dij, vagyis 300 forint és annak 1881. 
október 26-tól folyó kamatja. Végre 

III. A Horváth-alapitványból jutalmazandó egyház-
jogi tételre, melynek tárgya az egyházi törvénykezés 
Magyarországban, különös tekintettel a házassági ügyekre, 
érkezett „quod semel piacúit amplius displicere non po-
test" jeligés pályamunka adatott ki szabályszerű bírá-
latra, melynek eredményéről a szerző annak idején érte-
síttetni fog. 

Kelt Budapesten, a hittudományi karnak 1887. 
november 18-án tartott e. i. II. r. üléséből. 

Dr Bognár István. 
e. i. dékán. 

IRODALOM. 
— Megjelent : Emlékbeszéd dr Pauler Tivadar 

felett. Tartotta dr Schnierer Aladár ny. r. tanár 1887. 
nov. 9-én. Budapest, m. kir. egyet, nyomda, 1887. 8-r. 37 I. 

= Beküldetett : A keresztény vallás áldásai. Egy-
házi beszéd, melyet a magyar-pécskai róm. kath. tem-
plom jmegáldásának ünnepén 1887. évi november hó 
13-án tartott dr Kiss János, csanádegyházmegyei áldozár, 

x) A kath. lapok kéretnek e sorok szíves átvételére. 

a hit- és bölcselettudomány tanára, a Szent-István-Társu-
lat tudományos és irod. osztályának tagja. A csanád-
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Temesvárott. Nyo-
matott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. 1887. 8-r. 261. 

= Figyelmeztetés. A magyar római zarándoklók-
nak pápa ő szentségéhez intézett felirata, melyet Simor 
János Magyarország bibornok-herczeg-primása szerkesz-
tett s a szentséges atyának személyesen át fog nyújtani, 
a Szent-István-Társulat kiadásában magyar s német nyel-
ven megjelent s ugyanott két krajczárért kapható. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-

rem előterjesztésére, Meszlényi Gyula esztergomi 
főszékesegyházi kanonokot, czimzetes apátot és 
papneveidei kormányzót szatmári püspökké ne-
vezem ki. 

Kelt Bécsben, 1887. évi október hó 17-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Nagyváradon f. hó 20-án történeti nevezetes-

ségű vallási actus folyt le. Aznap szentelte fel püspökké 
dr Schlauch Lőrincz nváradi 1. sz. püspök ur, Pável 
Mihály gör. sz. kath. és Nogáll János fölsz. püspök urak 
segédkezésével, ft. Bubics Zsigmond kassai püspök ur 
ő mgát. Az uj kassai püspök ur f. hó 29-én foglalja el 
püspöki trónját. Csatlakozunk a kassai egyházmegye 
imáihoz, kívánva ő mgának, a szelidlelkü főpásztornak 
— hosszú^ és boldog kormányzást. 

— Észrevettük ! F. hó 20-ára volt hetek és hetek óta 
kitűzve a pápai jubileum alkalmából immár megtartott, má-
sodik kath. nagygyűlés. Ezt az országban minden ember 
régóta tudhatta, mert minden napi lap régóta hirdette. 
Az országos kisdedóvó egyesület mégis jónak látta éppen 
erre a napra tenni a magyar kisdedóvás félszázados jubi-
leumának ünnepét és ezen magát a királyt is megjelentetni 
Egy lap, — nem mondjuk, hogy melyik, — ez alka-
lomból azt az allusiót tette, hogy „a király és a nem-
zet" ott volt, már t. i. a kisdedóvókkal. Ha azt hiszi az 
illető czélzás, hogy a királyból és nemzetből semmi sem 
volt a Budapest városházának fényes dísztermében tartott 
katholikus nagygyűlésben ; akkor nagyon csalódik s csa-
lódása fölött igazán sajnálkozunk. It t volt bizony ő fels. a 
királynak nagyon jól ismert apostoli, róm. kath. szelleme, 
és másfél millió aláirás a nemzettől. Nem volt tehát 
gyengéd figyelem a kath. egyház iránt a kisdedóvás or-
szágos nagy napját a katholikusok pápai jubileumának 
országos nagy napjára tenni, holott magát az országos 
kisdedóvást is a katholika egyház egy fenkölt szellemű 
leánya, Brunswick Terézia grófnő adta e hazának ! 

Szerkesztőségi telefon. 

W. F. Német-Keresztur. A lapot megindítottam. — G. I. 
Szksfehér vár. Megtörtént. — S. N. Gy-Fehérvár. Mihelyt időnk 
engedi szivesen. — Dr. Sz. A. Zircz. Megkaptam. Nagyon szívesen, 
csak sorát keríthessem. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyarország katholikusai. — Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : Katholikus nagygyűlés. — 
B é c s : Dr Schlauch Lőrincz nagyváradi 1. sz. püspök ur beszéde a magyar delegatió előtt a római kérdésben. — Kath. Egyleti Elet : 

A Szent-István-Társulat. — Pályázati jelentés. — Irodalom, : Emlékbeszéd dr Pauler Tivadar felett. — Figyelmeztetés. — Hivatalos. — 
Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

deménv czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden = 

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

ben, intézendők. : 

Budapesten, -november 26, 43, II. Félév. 1887. 

Két fe l irat 

X I I I . L E O p á p á h o z M a g y a r o r s z á g b ó l 
áldozópapi j u b i l e u m a a lka lmából . 

A kir. magyar tudomány-egyetem 
h i t t u d o m á n y i k a r á n a k 

felirata. 

±l budapesti kir. magyar tudomány-egyetem hittu-
dományi kara, mely őseink nagy alapításainak korszaká-
ból, ősrégi püspökségeink, káptalanaink s szerzetes rendeink 
mellett, mint hazánkban a maga nemében egyedül álló 
tudományos testület maradt volt örökségül reánk, ma-
gasztos szellemtől indíttatva elhatározá, bogy XIII. 
Leo pápa áldozópapi jubileumának ünnepelésében szintén 
részt vesz. 

A kar e. i. sz. tagjai ötszáz frankot adtak össze 
jubileumi ajándékul és tiszteletűk, hódolatuk nyilatkoza-
tát egy feliratba foglaltan küldték fel az egyház fejének 
trónja elé Rómába. 

A felirat, mely a testis temporum Ecclesiae, az 
egyháztörténelem avatott tollú ny. r. tanárának tollá-
ból származott, kaligraf betűkkel leirva, díszes fehér 
pergamén-bőrkötésbe tétetett, melynek táblájára a pápai 
tiára festett képe ritka müizléssel van mintegy odalehelve. 

Szövege igy szól : 

Beatissime Pater ! 
Celebrante Te inter maximos universi orbis 

catholici plausus semisaeculare sacri tui sacer-
dotii jubilaeum, nos quoque, filiornm licet minimi, 
maiorum nostrorum excitati exemplo, thronum 
tuum accedere praesumimus, ut devotissima exul-
tantis animi nostri vota, tot centenis iuncti 
congratulantium agminibns, Sanctitati Tuae offe-
ramus. 

Namque et nos eadem pietas, idem in 
Christi Vicarium animat amor, Beatissime Pa-
ter, qui festiva hac solennitate optimorum quo-
rumcunque Ecclesiae íiliorum corda inflammat et 
pectora. 

A Szent-István-Társulat fölirata 
X I I I . L E Ó P Á P Á H O Z 

áldozópapi jubileuma alkalmából. 

Megszoktuk már, hogy első kath. irodalmi intéze-
tünk alkalmi iratai szentegyházunk látható fejéhez — 
nemcsak a művészi kiállítás dolgában, hanem — irodal-
milag is számot tevő müvek. De valamint a mostani 
alkalom ritkít ja párját : épp ugy emelkedik ez a fölirat 
is, külső dísze és tartalmi jelességével egyaránt előzői fölé. 

A jubiláris fölirat fehér szattyánból készült, gyö-
nyörűen díszített táblák közé van illesztve, s az első 
tábla közepén kivágott mély keretben, művészi gonddal 
pergamenre festve, ő szentségének czimere Magyarorszá-
géval s a Sz.-I.-T. pecsétczimerével képeznek igen szép 
csoportot, fölötte ragyogó sugár-diszben a tiára, alatta 
átfonódó szalagokon az ünnepi alkalomra vonatkozó dá-
tumok. A fölirat szövege ódonszerü pergamenen, megfe-
lelő írással s kiválóan diszes fejezettel és kezdőbetűkkel 
— egymás mellett latinul és magyarul — három lapot 
foglal el. Ez is, valamint a táblába illesztett festmény, 
ugyanazon Bajai Béla ur művészetét dicséri, kinek ke-
zéből annyi más diszmü után a jelen alkalomból ő szent-
ségéhez küldött országos fölirat is kikerült. 

Magát a szöveget, mint tudjuk, a társulat megbízá-
sából, ennek jeles alelnöke irta, akinek ékes latinságát 
egykori hallgatói bizonyára most is emlegetik. De ezzel 
a szöveggel nemcsak a stiláris ügyesség, hanem a szent-
atya iránti kegyelet is remekelt. XIII. Leo ugyanis, mint 
iratai nyilván elárulják, kiváló szeretettel olvasgatja Nagy 
sz. Leo beszédeit és leveleit ; s a Sz.-I.-T. föliratának 
szerkesztője igen szerencsés kézzel ugy állította ezt ösz-
sze, hogy legnagyobb részét a szentatyának körleveleiből 
s kitüntetett elődjének, I. Leónak alkalmi beszédeiből 
vett mondatok teszik. Ezt akartuk a Religio m. t. olva-
sói kedvéért a nyomtatásban is feltüntetni azzal4 hogy a 
szentatya szavait s z ó r t - , az I. Leóból vett részeket dőlt 
betűkkel szedettük. 

; 

42 
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Yenerari scilicet Petri Cathedram atqne Ec-
clesiam principalem, unde unitas sacerdotalis orta 
est; adhaerere Pastori, cui vineae dominicae a 
Salvatore commissa est custodia; sequi in om-
nibus infallibile supremi Doctoris oraculum — 
semper nobis et lex fuit et gloria; neque, dum 
vivimus, cessabimus unquam Sedis Tuae eximias 
celebrare tuerique praerogativas, quibus totius 
Ecclesiae fundatur vigor et soliditas. 

At quem praeterea non alliciat tua, Bea-
tissime Pater, paterna dementia, virtus inta-
minatis fulgens bonoribus, sapientia per totum 
celebrata orbem, factorum denique ac meritorum 
copia ingens et magnitúdó 2 

Sane, Beatissime Pater, non possumus non 
demirari laetâque revolvere mente maximos aeque 
ac f'elicissimos labores, quos pro Ecclesiae non 
secus ac Reipublicae salute tanto cum zelo sus-
cepisti, tantaque sapientia et gloria absolvisti; 
dumque Te cernimus nunc revehendae sanae 
philosophiae, nunc augendis adlaborare studiis 
liistoricis, modo occultas inimieorum Crucis Christi 
detegere fraudes, modo laboranti tot malis suc-
currere societati, iam regnorum componere dis-
sidia, iam oppressae feliciter vindicare iura Ec-
clesiae — oculos manusque ad coelum attollentes, 
grates Deo rependimus, Qui talem ac tantum 
nostris temporibus suae dedit Ecclesiae Summum 
Pontiűcem. ITtinam liceat Tibi, Beatissime Pater, 
et illa, quae magno adhuc meditaris corde, per-
ficere, fractisque captivitatis tuae vinculis, Se-
dem Beati Petri in iustam ac debitam adserere 
libertate m ! 

Nos interim ad pedes tuos provoluti, ex in-
timis praecordiis longaevam Tibi vitam ac fausta 
cuncta auspice Deo adprecamur, simulque pro-
f'undissimae venerationis, sincerissimi amoris et 
irrestrictae obedientiae erga Te, Sanctissime Pa-
ter, sensa depromimus, spondentes, nil antiquius 
nos habituros, quam ut haec eadem sensa illorum 
qui nostrae traditi sunt curae, cordibus instil-
lernus, qùô sciant et velint in omnibus cum Ro-
mana sentire Ecclesia nec unquam obliviscan-
tur, tunc de filiorum optime provideri salute, 
cum Patris honor atque iura sarta tectaque ser-
vantur. 

Suscipe quaesumus, Beatissime Pater! solem-
nissima haec gaudii nostri et homagii documenta, 
nec non exigua, quae simul adiurmmus dona 
puro de corde dicata, tuaeque Benedictionis lar-

Beatissime Pater! 
A e t e r n i P a t r i s U n i g e n i t u s F i l i u s . 

de Cuius principali aeternoque praesidio Sanctitas 
Tua Supremi Apostolatus g r a n d e m u n u s muni-
menque accepit, insignis laetitiae diem, veneran-
dam toto ter r arum orbe festivitatem par are digna-
tus est Ecclesiae suae sanctae, cum Sanctitati 
Tuae quinquagenaria suscepti sacerdotalis officii 
dedit videre solemnia. Quapropter ordinatissima 
totius Ecclesiae charitas, quae in Petri Sede Petrum 
suscipit, et a tanti amore pastoris nec in persona 
dignissimi tepescit haeredis, effuso animorum gau-
dio ad pedes convolât Sanctitatis Tuae, ut devo-
tissimi in Sanctam Sedem Apostolicam obsequii, 
inconcussae fidelitatis, filialisque amoris imo de 
pectore promat, toto spectante orbe, affectus, 
piissimaque Sanctitati Tuae nuncupet vota. 

Hoc sacro honore venerando die, ubi una 
cunctis laetitiae communis est ratio, Societas litte-
raria S. Stephani, haereditaria coelestis sui Patroni 
erga Petri Sedem pietate et fide, exultantis San-
ctae Dei civitatis laetabunda iungitur votis, sup-
plicique voce a munerum coelestium Largitore, 
Deo precatur, ut qui Tibi honoris est auctor et 
administrationis adiutor, Sanctitatem Tuam, Eccle-
siae Suae Sanctae multos adhuc conservet in 
annos, omnigena prosperitate refertos; et quia 
de profectu Dominici gregis gloriatur cura pasto-
ris, q u a e c u n q u e a d I p s i u s g 1 o r i a m c o m -
m u n e m q u e h u m a n i g e n e r i s s a l u t e m c u -
p i s e t c o n a r i s , c u n c t a apostoliéi Tui zeli 
s t u d i a , c o n s i l i a e t o p e r a c u n c t a , quo-
rum nec interitura gratia nec gloria consenescet, 
potenti Sua gratia provehat, et o p t a t o s ad 
e x i t u s I p s e p e r du c a t , C u i u s e s t i l l u -
s t r a r e h o m i n u m m e n t e s , p e n n o v e r e vo-
1 u n t a t e s ! 

Accipe benigne, Beatissime Pater, hos reli-
giosos nostrae devotionis, dilectionis, gratique ani-
mi affectus, eorumque testes: hune Beati Petri 
obulum, vulgataque hactenus Societatis nostrae 
opera, in aedibus Yaticanis publico exhibita con-
spectui, et in nobis pietatem Christianae unitatis 
agnosce. In Tua sacrata persona Ipsum nobis, 
Cuius vice fungeris, loqui credimus ; non aliud, 
quam quod docuit, praedicas ; non aliud, quam 
quod praedicas, tenemus sequemurque, p r o m t a 
s e m p e r ad p a r en d u m v o l un t ä t e , in omni 
Societatis nostrae instituto. 

Demum humillimis Sanctitatem Tuam ob-
secramus precibus, ut, qui tanta cura horum 
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gitatem in nos effunde, qui in oscnlo sacrorum 
pedum emorimur. 

Budapestini die etc. 
Beatitudinis Tuae devotissimi et obedien-

tissimi fideles ac iilii : 
Collegium Professorum Facultatis theologicae 

in Regia Uni versitat,e Hungarica. 

saluti consulis, quos susceperas diligenclos, Societa-
tis nostrae protectoribus, praesidibus cunctisque 
membris, divini adiutorii auspicem, benevolen-
tiaeque Tuae testem, apostolicam benedictionem, 
clementer impertire digneris. 

In osculo sacrorum pedum persistimus 
Sanctitatis Tuae 

Budapest 13-a Octobris 1887. 
devotissimi filii. 

Egy r ó m a i z a r á n d o k l a t r ó l . 
Dr. Lassú Lajos előadása a nagyszombati vikariátus területén működő néptanítók egyesületének közgyűlésén f. é. október 27-én. 

T. Uraim ! Ezen egész tisztelt nagy gyülekezetben 
talán én vagyok az egyetlen, aki avval dicsekedhetik, 
hogy szerencsés volt ő szentségét, XIII. Leo pápát látni^ 
az ő kedves vonásaiban egy óra hosszant gyönyör-
ködni. ő szentséges kezeiből a legméltóságosabb oltári-
szentséget venni. Ezért ha valaki, ugy bizonyára én 
érezhetem magamat indítva a mai közgyűlés programm-
jának ezen pontjánál (a pápai jubileumról) felszólalni, 
nem annyira azért, hogy inditványnyal lépjek elő, mint 
inkább azon okból, hogy ő szentségének legmagasabb 
méltóságé és impozáns személyisége iránt legbensőbb 
fiúi kegyeletemnek és legmélyebb ker. hódolatomnak sze-
rény kifejezést adjak. 

1884. april 10-ke amaz örökre feledhetetlen nap, me-
lyen az előbb emiitett, hasonlithatlan szerencsében részesül-
tem, — éppen nagycsütörtökön, vagyis azon napon, melyen 
az Ur Jézus szerezvén az oltáriszentséget, ezt először 
nyújtot ta eledelül kiválasztott tanítványainak, és megpa-
rancsolta, hogy ezt cselekedjék majd az ő emlékezetére. E 
dicső napon voltam én szerencsés ugyanazon sz. testet 
Krisztus helytartójának kezéből fogadni. — Ha meg méltóz-
tatik engedni, bátor leszek egy rövid visszapillantást tenni 
Rómában való tartózkodásomra. Tehát april 6-án, virág-
vásárnapon reggel 6 órakor érkeztünk Rómába, és már 
az indóházban kedves meglepetésben részesültünk. Mert 
alighogy kiléptünk a kocsiból, igy köszöntött egy ed-
dig ismeretlen u r : „Nemde a súri pléb. úrhoz van 
szerencsém ? Hozta Isten ! — Igy szólitott magyar nyelvben 
Horki Félix hazánkfia, ki Pozsony-Diószegről származván, 
Rómába a korán elhunyt gr . Zichy Ferencz praelatussal 
jutott , és most a sz. atya szolgálatában áll, s akinek 
a diószeghi tanitó ur adta tudomására megérkezésün-
ket. A derék Felice azonnal elszedte táskáinkat és fiak-
kerre hordván, a kocsin elvitt ipa lakására, hol szállást 
szerzett számunkra, s a hol folytonosan a legszívesebb 
egyének levén szolgálatunkra, igen jól éreztük magunkat 
12 napon át. 

Az első benyomás, melyet Róma reánk tett, abból 
állt, hogy éreztük, miszerint az elmúlt, őspogány világ 
fővárosa áll előttünk ; mert a vasúti vonattal a bástyákon 
át behatolván, a városban először is egy pogány tem-
plomra valló erős, kerek épülettel találkoztunk, Minerva 
templomával ; a szép és uj indóház udvaráról pedig 

óriási romokat láttunk felénk meredezni, t. i. Diocle-
tián nagyszerű fürdőjének kolosszális maradványait, me-
lyek kebléből azonban már egy keresztény templom 
— S. M. degli Angeh — emeli magasra a sz. keresztet, 
kedvesen adván értésünkre, hogy itt a kereszténység le-
győzte a pogányságot, és hálául győzelmeért, annak em-
lékeit Istennek szentelte és igy megőrizte. 

Ezután Róma modern boulevardján, az u j Via Na-
zionalen robogtunk befelé, azon a sugár-uton, melyet az 
u j kormány az Angyalhidig készül kíméletlenül keresztül 
törni a belváros sürü háztömkelegén. Egy negyedórai 
hajtás után észrevettük, hogy a régi hét — most kilencz-
halmos városban van szerencsénk lenni ; mert kitekintvén 
a kocsiból, a magasba láttunk felhúzódni végtelen utczákat. 
De kocsink is csak kötött kerékkel ereszkedhetett egy 
magaslat, a mons Quirinális tövében, a Corso felé, 
honnét aztán a piazza di Venezia palotáit elhagyván, 
elég hamar elérte a Minervatért, melynek egyik házában 
várt az előkészített szállás. Útközben a világhírű Corso 
igazán meglepett bennünket. . . . Mert a végtelen fő-
utczának mindkét sorát ugyan felséges ódon paloták temp-
lomokkal süriin felváltva képezik, de az utczát tor-
kolatánál, a piazza di Venezia előtt alig találtam 5 — 6 
ölnyi szélesnek, u g y , hogy bámulva kérdeztem ma-
gamtól : miképp lehet itt a hires carnevali lóverse-
nyeket megtartani ! No de minket az utóvégre nem 
zavart, mert mi nem jöt tünk lóversenyeket rendezni, de 
még csak látni sem. . . . Mi boldognak éreztük magunkat, 
hogy Rómában lehetünk. Azért is siettünk rendbehozni 
magunkat a vasúton álmatlanul töltött éj után, s lemenvén 
a szállásunkkal átellenben pompázó Minerva-téri Szüz-
Mária-templomba, buzgó hálát rebegtünk Istennek a sze-
rencsés megérkezés kegyelméért, aztán kocsira kapván fu-
tottunk — hová? a pápa közelébe, a dicső sz. Péterbe! 
Bougaud, a jeles franczia bölcsész irja, hogy éjjel érkezett 
meg Rómába, de mégis első teendője volt : futni a sz. Péter-
térre. Az egyház— úgymond — zárva volt, mégis fölmen-
tem sz. Péter templomának lépcsőzetén, s megcsókoltam 
ajtait. A Vatikán egyik ablakából kis világosság deren-
gett. Gondoltam : ez a pápa szobája lehet. 0 talán most 
értünk imádkozik . . . Meghatottan hullottam térdre. Oh 
P é t e r ! — ez volt szivem vezére — hadd lássalak! hadd' 
csókoljam lábaidat! Azután, akár kössék be szemeimet 

43* 
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és hurczoljanak el innét, mit bánom én !" (Kereszténység 
és Korunk IV. 6.) Igy érezett a tudós franczia ; igy 
éreztünk mi is. Ünnepélyes hangulatunkat valóban bán-
tották az utczák, melyeken a fiakker meghordozott, — 
nemcsak azzal, hogy szurtosak voltak, de főleg azzal, 
hogy hosszan tartottak ! Végre kiértünk a Tiberhez, 
éppen szemben Angyalvárral. Fölemeltük reá tekinte-
tünket, de rögtön elsiklott ez balra, a már közel ma-
gasló sz. Péterre. Es itt már egész népvándorlás köz-
ben találtuk magukat ; kocsin és gyalog ezren és ezren 
tartottak sz. Pé ter felé; a hidon csak alig vergődhet-
tünk át. Kitűnt, hogy itt lüktet Róma szive ! A borgó 
városrész két ódon utczája egyikén kocsi kocsi után so-
rakozva ballagott a fölséges bazillika felé: mig a mási-
kon ugyan igy ballagtak a fogatok vissza. Ugetésről szó 
sem lehetett. Ragyogtak a jármüvek sorában fényes, ura-
sági batárok, de különösen feltűntek az agyontomöt emele-
tes omnibuszok, a melyekből csak ugy ömlött a népség 
a hasonlíthatatlan szent Péter-tér bámulatos oszlopcsarno-
kai alá és magára a tág terjedelmes térre. I t t mi is ki-
szálltunk, és mély tisztelettel tekintettünk sz. Péter felé ; 
aztán gyönyörködtünk a tért körülölelő oszlop-csarnokokon, 
tovább a pompás szökőkutakon, s az ezek között emel-
kedő fölséges obeliszken ! A hányszor csak láttam leraj-
zolva a világ e páratlan terét, mindannyiszor erős 
vágy ébredt bennem meglátni, vájjon olyan-e az a való-
ságban. Most tehát már itt álltam művészileg rakot t 
kövezetén, és el voltam ragadtatva, hogy régi erős vá-
gyam valahára teljesült, s hogy a valóságot a csábitó raj-
zoknál nagyobbszerünek láthatom ! Még a hatvanas évek-
ben mint pozsonyi hittanár terveztem a római utat, de 
lehangolt az 1870-iki venti settembre. Azóta forrón eped-
tem az Ur Isten irgalmának u j jele után a Vatikán 
fölött, az Úristennek azonban tetszik ezzel máig késni, 
talán azért, hogy hitünket próbára tegye, és hogy a 
világ keresztény nemzeteit jámbor zarándoklatokban Ró-
mába idézze a pápa fogságának iszonyatait látni és meg-
szabadulásáért itt, helyben imádkozni; engedi őt szenvedni, 
fogságban sinlődni, hogy a nagy csapások ezen korsza-
kában éppen ő legyen a béketűrés példája, a hit ragyogó 
tükre ; tehát a nehéz idők szerint nehéz feladatot ju t -
tatott neki : verbo et exemplo, quibus prae est, profi-
cere . . . 

Kétségkívül bizonyára fog ütni a pápa kiszabadulá-
sának órája : de mikor ? Engedi-e a Gondviselés, hogy ezen 
kegyes intézkedését én megérhessem ? . . . 

Igy tűnődtem magamban 1884. elején, és a gyász-
állapotok daczára határoztam, útra keltem, gondolván : ha 
a királyi trón fényében nem örülhetek vele, legalább fo-
gok Rómában imádkozni a fogolyért. 

Most éppen virágvasárnap levén, a lépcsőzeten s az 
előcsarnokban lépten-nyomon a kereskedők olaj- és pálma-
ágakat kináltak. Lehetett is jó keresetök, mert mindenki 
vett. Mi is ellátván magunkat ágakkal, léptünk a bazi-
likák bazilikájába. — De hát hol az a néptenger, mely az 
Angyalhidtól vastag hullámokban hömpölygött előttünk, 
mellettünk és utánunk sz. Péter felé és szemünk láttára 
ömlött be tornáczain ? . . . Benn a messze távolban apró 
lények egyes csomóit látjuk mozogni : az a sokaság, mely 

az utczán, szabadban néptengernek tünék fel, itt szét-
oszolva a kápolnában, a hajókban, az oltárok és emlékek 
körül mintegy elveszett. Igy tehát először is az isteni 
bazilika kolosszális arányai foglalták le figyelmünket. — 
Mi hódolattal fölkeresvén a ház Urát, leborulva imádtuk 
az oltáriszentségben, aztán dicső szolgájának, sz. Péternek 
trónon ülő érez szobrát kerestük fel a konfesszió köze-
lében. Ezt észrevevén, felkeltünk mi is, és az áramlatnak 
átengedtük magunkat, de jó néhány perczig szépen vár-
nunk kellett, mig a sor reánk került, hogy az őszinte 
ajkakról fényesre csiszolt érczlábat a szokásos kegyelet-
tel érinthettük. Ezután elvonultunk azon kápolna rácso-
zatához, mely az én súri templomomnál jóval tágasabb-
nak tűnt fel s amelyben a káptalan előbb a zsolozsmát s 
utána a sz. misét tar tot ta . A papok egész odaadással vé-
gezték teendőiket, s a közönségben is lehetett látni meg-
hatott arezokat; de mégis meg kell vallanom, hogy 
a közönség nagyobb része csendesen ugyan, de szinháziasan 
viselte magá t ; mert sokan voltak, kiket a kíváncsiság 
hozott messze országokból. Ilyenek bámészkodva jártak 
fel s alá mint valamely muzeumban, imakönyv helyett ke-
zökben vörös Bädecker, a szentek helyett keresték a művészi 
szobrokat, erényes jámbor fogadások helyett elmélkedtek 
festészetről, szobrászatról ; elég volt nekik a templom bol-
tozatáig föltekinteni ; az égig emelkedni nem igen jutot t 
eszökbe. Mi legalább iparkodtunk ájtatos kötelességünket 
végezni, mig az istenitisztelet tartott , és csak azután bá-
torkodtunk szabadabban körüljárni és vizsgálódni. Elő-
ször visszamentünk a konfesszióhoz és felemelvén sze-
meinket a dicső kupolába, gyönyörködtünk ennek remek 
oszlopsorozatán a magasban, háromszázados, de azért 
tündéri fénynyel ragyogó mozaikjain, főleg azon csodaszép 
arányosságán, a mely mintegy eltünteti a kupola ijesztő 
és széditő magasságát elannyira, hogy szinte lehetetlenné 
válik előttünk az az állitás, miszerint szépen alája fér a 
bécsi sz.-István templom tornya, pedig hát mégis ugy van, 
levén sz. Péter kupolája 138, sz. István tornya pedig 
éppen 137 méter magas ! Az épitészet ezen legdicsőbb 
remeke a világon méltán takar ja azon apostol sírját, k i 
az isteni mester terve szerint a legfölségesebb műremeket 
épitette föl e földön, tudniillik az anyaszentegyházat! 
Sz. Péter sírboltja éppen a kupola alatt rejlik a templom 
talajában, fölötte a templomban fehér márványból fara-
gott korlát 58 ezüst lámpa örök világában ragyogva. 

Ezen konfesszió mellett a templom közepén emelke-
dik a főoltár, a melyen csak a pápa miséz arczczal a nép 
felé fordulva. Tul a konfesszión s a főoltáron terjed el 
a templom apszisa, melynek végső csúcsán, mintegy a 
mi templomaink főoltára helyén, bronzból négy egyház-
atya szobra áll, akik vállaikon játszi könnyűséggel tartják 
sz. Péter eredeti fakathedráját bronzba burkoltan. Mi itt 
is letérdeltünk és ájtatosan elrebegtük az apostoli hit-
vallást. Ezután végig mentünk figyelmesen vizsgálódva 
a dicső szentegyházon, megbámultuk a főhajó óriási 
márvány oszlopait, és ezek fülkéiben a szerzetalapitók 
kolosszális szobrait ; meg vissza kanyarodtunk az első, 
második, harmadik és negyedik hajójába ; gyönyörköd-
tünk az oltárképek helyét elfoglaló bájos mozaikon, a 
pápák impozáns síremlékein, a műkincsekben gazdag ká-
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polnákon, de hát a hosszú járás-kelés, olvasás és tanulmány 
sem áhítatunkat, sem miivágyunkat ki nem elégítve tá-
voztunk. Szerettünk volna, ha lehet ott maradni, ott ma-
radva imádkozni, bámulni és a pápát bevárni. — Rómában 
tartózkodásunk folytán természetesen még többször meg-
jelentünk a sz. Péterben. Nagykedden a kriptában lenn 
miséztünk sz. Péter apostol sirján, s ott a félhomályban sz. 
őseinkkel a katakombák isteni tiszteletén képzelvén ma-
gunkat feledhetetlen édes könyeket sírtunk szerencsénk 
felett. Nagyszerdán a kupola alatti, baloldali hajókban a 
nemzetek számára felállított gyónók között fölkerestük 
azt, mely pro lingua hungarica felirattal birt, s ebben 
óhajtottuk volna végezni a húsvéti gyónást ; de fájda-
lommal értesültünk, hogy ez idő szerint nincs magyar 
gyóntató Rómában ! Meggyóntunk tehát a német gyónta-
tónak, Schlötzer minorita atyának, aki nagy könnyűség-
gel beszélt latinul és szívességével egészen elbájolt. 

Ezen Schlötzer atya a porosz hadjáratban még tiszt 
volt az osztrák seregben, s igen bizalmasan fogadott 
bennünket és társalgott velünk ; de azt még sem akarta 
nekünk elhinni, hogy mi másnap a szent atya kezéből 
fogunk venni sz. áldozást. Sind sie nicht beleidigt : nur 
Regenten und Bischöfe können sowas erreichen. Ich habe 
eine grosse Bekanntschaft im Vatikan : aber diese Aus-
zeichnung könnt ich ihnen nicht verschaffen. 

Es mégis nagycsütörtökön reggel 8 óra körül ő 
szentségének, a forrón szeretett Leo pápának áldott ke-
zeiből vettük Jézus Krisztus legszentebb testét. — Mo-
cenni érsek és államtitkár kegyteljes közbenjárása, ki egy 
évtized előtt a bécsi pápai nunciatura auditora levén szív-
ből megszerette a magyarokat: ennélfogva mihelyt bebi-
zonyítottuk előtte, hogy magyar papok vagyunk, azonnal 
kieszközölte számunkra a hihetetlenségig nagy szerencsét. 
Megjelentünk tehát nagycsütörtökön a Vatikánban, Mocenni 
ő excja elé járultunk s ő kettőnket és még két prelátust 
velünk elvezetett a sz. atya Paolina kápolnájába, hol már 
vagy nyolczvanan térdeltek a padokban, mind papok, de 
különféle méltóságokból és szerzetből, a világ minden 
részéből, az emberiség minden szinéből. Tulajdonképen mi 
egy teremben térdeltünk, a melynek nagy nyitott ajtaján 
át a kápolna oltárát láttuk. Ezen ajtó elé egyszerre oda 
lebegett egy hófehér fürtökkel, hófehér ruhában és kí-
sérőjétől ezüst korpolyát vévén kezébe a meglepett kö-
zönséget szentelt vízzel meghintette, tisztán kivehető han-
gon rebegvén az asperges me hyssopo kezdetű verset. Mi 
áhitatteljesen vetettük magunkra a sz. keresztet, meg-
hatottan fogadtuk Krisztus helytartójának áldását és fiúi 
tisztelettel emeltük szemeinket Leo pápának átszellemült 
kedves arczára. Azután befordulván, ledérdelt, bevégezte 
imáit, melyek után az oltárhoz lépvén, papjai segélyével 
magára öltötte a sz. ruhákat s megkezdte a sz. misét. Az 
a gondolat, hogy Jézus Krisztus helytartója áll előttünk 
az oltárnál az Isten trónja előtt, — egészen elfoglalt 
és áthatott annyira, hogy nem is birtunk külön imád-
kozni. Legczélszerübb volt ott nézni és vele mondani a 
sz. mise szavait, a melyeket ő elég érthetően hangozta-
tott. Mindennap imádkozik ő az anyaszentegyház tag-
jaiért, de most különösen elérzékenyitett,. hogy tőlem 
méltatlan fiától csak néhány lépésnyire rebegve ezen 

szavakat : Memento et omnium circumstantium. . . Azóta 
annál buzgóbban végzem az imperata oratiot : pro papa. 
Ekkor a sz. atya halvány arczárói olvastam, hogy meny-
nyit aggódik, hangjának rebegéséből éreztem, hogy meny-
nyit szenved. Azért azóta annál buzgóbban végzem azt 
a másik imperata oratiót is : pro persecutoribus Eccle-
siae ; de minden kis mise után híveimmel is a legáhitato-
sabban iparkodom imádkozni az ő szándékára. Mint egy-
kor sz. Pétertől és most utódjától XIII. Leo pápától is 
folyton kérdezi a Ur : Dilligis me plus his ? Es az egész 
világ tudja, hogy Leo tettel felel mestere kérdésére. 
Végre elkövetkezett a communio és mi fölkelvénJcetten-
kint járultunk az oltárhoz, hol letérdelvén könyezve fo-
gadtuk a szent testet, előbb tisztelettel megcsókolván a 
gyűrűt az áldott kézen, mely nekünk az égi mannát 
nyújtotta. Megható volt az is, midőn egy szerecsen 
fiatal pap fehér agg principálisát. S midőn egy amerikai 
benczés a pogányoktól megvakított missinonárius társát 
vezette az oltárhoz, hogy erőt és vigasztalást vegyenek 
szivökbe Jézus Krisztus helytartója kezéből : ki ne érzé-
kenyült volna el ? Ki ne sirt volna ezt látván és tudván ? 
Sz. mise után a pápa elimádkozott velünk három Ave 
Máriát, a Salve Reginát a megfelelő oratióval, letette a sz. 
öltönyöket, még egyszer letérdelvén csendesen elrebegte 
hálaadását ; végre fölkelvén, ismét felénk fordult bájos 
arczczal, meghintett szentelt vizzel s eltűnt szemeink elől. 

Mi is elvégezvén hálaadásunkat, elhagytuk a termet 
és szétoszoltunk beszélgetve és vizsgálódva a Sala regia 
és dúcaiéban meg a Bramante-loggiákban. Ekkor bá-
torságot vévén előadtuk abbeli hő vágyunkat, hogy még 
szeretnénk ő szentsége lábaihoz borulni. De Mocenni ő 
excja és mások látható boszankodással utasítottak vissza, 
mondván: Elégedjenek meg ennyi szerencsével ! Mit akar-
nak még ? ! . . . Vagy nem hiszik, hogy a szent atyának 
igen sok gondja és dolga van? 

Ezalatt egy gobelines terembe jutottunk, hol cso-
kolád, fagylalt, czukorsüteményekből álló reggelivel kí-
náltak meg. Ettünk is mindnyájan . . . bizony nem any-
nyira étvágyunk csillapítására, mint inkább azon büszke 
számításból, miszerint egész életünkön át dicsekedhetünk, 
hogy egykor szerencsések voltunk a római pápánál, a 
kereszténység atyjánál reggelizni ! 

Boldognak éreztem magamat aznap, és boldognak 
érzem magamat e mai nap is, hogy ezen m. t. gyüle-
kezet előtt szerencsémmel dicsekedhettem. Az áldott XIII. 
Leo pápát az egész keresztény világ főleg a jelen évben 
ünnepeli ; és pedig méltán, mert ő Jézus Krisztusnak iga-
zán szent életű, méltó helytartója, sz. Péternek tevékeny 
és elszánt, bátor utódja, a kath. anyaszentegyháznak, a 
tudomány, bölcsesség és szentség tiarájával tündöklő kor-
mányzója, a kereszténységnek isteni szeretettől áradozó 
édes atyja. Ki csodálhatja, ha az ő jubiláris esztende-
jéberr kicsinyek, nagyok, szegények, gazdagok, alattvalók 
és fejedelmek, világiak és papok egyaránt vetélkednek a 
nagy pápa iránti kegyeletök őszinte kifejezésében?! Jövő 
évi jan. l - ig a midőn ő szentsége mint aranymisés pap 
fogja a vér nélküli áldozatot bemutatni, a vatikáni ki-
állítás oly nagyszerű, oly impozáns gyűjteménynyé fog 
alakulni, minőt eddig az emberiség alkotása óta nem 
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látott soha, soha! De ezen felül a jámbor zarándokok ezrei 
sietnek Rómába, bogy a jubiláris pápa isteni kegytől és 
apostoli erénytől ragyogó arczát lássák, kezét lábait 
csókolják, ihletett ajkáról az örök élet igéit átvegyék. A 
francziák közöl 1800-an csak imént néhány nap előtt 
élvezték a boldogságot, s a mi édes hazánkból is sok százan 
készülnek útra nov. 21-én ö emjának legkegyelmesebb fő-
pásztorunknak vezetése alatt, és ezek után egy hónap múlva 
vagyis decz..21-én fog majd indulni a magyar tanférfiak 
zarándoklata. 

T. Uraim ! Indul-e valaki közölünk is ? Ha vala-
kinek anyagi helyzete megengedi, kérem, intem, bátorítom 
és serkentem őt én, ki már az ut nehézségeivel megküz-
döttem : ne tessék visszariadni magától az úttól t Nehézségei 
nem érnek fel azon sok élvezettel, melyeket biztosit s a me-
lyeket, ha az ember egyszer magának megszerzett, nem adna 
oda semmiért a világon. Olaszország, az unica, bella Italia, 
a természet bájainak tárháza, a művészet hazája, a mi 
szentséges atyánk rezidencziája. Aki csak teheti, használja 
fel a kínálkozó szép és igen olcsó alkalmat. 

De akik nem mehetünk és igy hódolatunkat sze-
mélyesen a sz. atyának be nem mutathatjuk, legalább 
most, midőn az egész érs. helynökségből össze vagyunk 
seregelve és pedig egyetlenszer tehát utószor is ezen év-
ben : tegyük meg e mai napon és jelesen ezen pillá-
nál ban ker. kath. hitünk, az anyaszentegyház iránti hü-
ségünk s a sz. atya iránti fiúi hódolatunk, a leggyön-
gédebb kegyeletünk ünnepélyes nyilatkozását, felállván 
és szivünk mélyéből kívánván, hogy XIII. Leo szentséges 
római pápa, az emberiség jötanitója és atyja, az Ur Inten 
kegyelméből mielőbb megszabadulván rabsága bilincseiből 
és visszahelyeztetvén fenséges függetlensége és szabadsága 
élvezetébe, az Ur Isten dicsőségének, a szeplötlenül fogan-
tatott sz. Szűz tiszteletének előmozdítására, a ker. kath. 
anyaszentegyház felmagasztalására, az összes emberiség 
boldogságának előmozdítására még sokáig, igen sokáig 
éljen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 25. A kath. nagygyűlés a libe-

rális sajtó néhány tagja előtt. — Báránytürelmünknek 
jutalmát vettük. Hallgattunk, vagy csak saját közlönye-
inkben panaszkodtunk, olykor az országházban hallatszott 
egy-egy szerény hang — azt gondolta felőlünk a világ, hogy 
meghaltunk, hogy kihalt bennünk minden kath. önérzet, 
hogy hazánkban — az ő nyelvükön — nincs ultramonta-
nismus. Puella non est mortna, sed dormit ! Eljött a nov. 
20-iki kath. nagygyűlés dicső napja. Óriási részvét, fé-
nyes közönség, lelkesült hangulat és még óriásibb he-
lyeslés, midőn kath. közéletünk egy kimagasló alakja, 
Zichy Nándor gróf a pápa helyzetét és a katholikusok 
óhajait hangoztatta. A lehető legsimább módon, minden 
politikai allusio nélkül szólott a pápa iránti kath. kegye-
let. Es mert e szó — ezen annyira természetes szó — 
oly élénk visszhangra talált a jelenlevőkben, mert uj-
jongva fogadták, lelkesülten megtapsolták — persze oly 
lelkesülten, mint ezt már nagyon rég ülés nem látta és 
hallotta — azért félredobta néhány liberális lap az ed-

dig is oly ügyetlenül használt álarczot és vagy kemény 
hangon leczkézteti hazánk katholikusait ,• vagy han-
gosan megfenyegeti őket, és ki tudja, mit tennének, ha 
bírnának. 

Megelégedésünkre szolgál, hogy csak kevés liberális 
lap rántotta elő a vésztjelző trombitát. Szomorú volna, 
ha többen volnának. Igy nem zárkózhatnak el a nevet-
séges momentumtól, mely a chevaliers de la triste figure 
erőlködéseiben rejlik. 

Ok, a szabad véleménynyilvánítás, a szólássza-
badság apostolai — ők szörnyüködnek, ha mi katholi-
kusok szerény módon óhajokat merünk nyilvánítani. 

Ok, az egyenlőség és türelem apostolai, kik oly 
nemes (?) indignatióval minden ellen fordulnak, mi a 
hazánkban élő különböző vallásúak békéjét megzavarhatná, 
— ők elveszítik türelmüket, ha kath. ember megmondja 
nyíltan és bátran, mit az egész kath. világ érez. 

Ok, kik a socialismus és anarchismus communisz-
tikus tanai felett annyi felháborodást tudnak mutatni, 
— ők méltatlankodnak, ha a katholikusok azt óhajtják, 
hogy adassék vissza, ami elraboltatott. 

Ok, kik annyira hangoztatják, hogy miden véleményt 
tisztelni kell és mint a társadalmi szabadság első postu-
latuma gyanánt állítják, hogy a nézetek kölcsönös tisz-
telete szükséges, — ők oly tiszteletlen módon elbirálják 
és elitélik, mi minden hü katholikusnak benső meg-
győződésből eredő szent óhaja. 

Le az álarczczal ! dobjátok el a szabadság, egyen-
lőség és jogtisztelet bitorolt, de lábbal tiport frázisait ! 

Ha még annyit sem szabad a katholikusoknak mon-
daniok és tenniök, mint a mennyit vasárnap tettek, akkor 
ne mondjátok, hogy a szabad Magyarországban, hanem a 
zsarnok absolutisztikus Oroszországban élünk. A mosz-
kovitismushoz igenis illő, de nem az alkotmányos sza-
badság fogalmához. . . . 

Mit is vétett voltaképp a kath. nagygyűlés? mily 
eriment követett el Zichy Nándor gróf ő mlga ? 

Azt az óhajt fejezte ki, hogy adassék vissza a pá-
pának a világi függetlenség és teljes szabadság. S ha az 
egyház hü gyermekei, kik közös atyjokat tisztelik a 
jogtalanul megrabolt vatikáni tiszteletreméltó aggastyán-
ban, közös atyjok méltatlan helyzetét átértve és átérezve, 
közös atyjok számára oly helyzetet kivánnak, mely ma-
gasztos hivatása és történelmi múltja következtében őt 
jogosan megilleti, mi gáncsolni, mi kifogásolni való van 
abban? Képmutatók! nem akarjátok hinni, hogy a pápa 
valósággal nem teljesen szabad és független — az anti-
klerikalis meetingek orgiáira már nem emlékeztek ? vagy 
azt akarjátok elhitetni olvasóitokkal, hogy az a pápa, 
ki trónralépte óta minden alkalommal ünnepélyesen és 
határozottan hangsúlyozta elévülhetetlen jogait, valóban 
nem törődik helyzetének súlyos voltával ? vagy azt 
gondoljátok, hogy hazánkban végképp kiveszett minden 
érzék a közös szentséges atya jelenlegi szomorú állapota 
iránt? vagy rövidlátólag azt vélitek, hogy mind örökké 
fog tartani a jogtalanság és nyers erőszak alkotta ál-
lapot ? 

Ijesztegetésetek, megfélemlítésetek nem ejt zavarba. 
Sokkal hatalmasabb ellenfeleket látott megbukni a pápaság. 



318 RELIGIO. 343 

Papirhősök a kétezredéves sziklán egy porszemnyi kárt 
sem tesznek. Ott koronák megtörtek ; tollak hasonlítha-
tatlanul gyöngébbek. 

A kath. meggyőződésen pedig csak lendíteni fog 
ellenszenvetek. Igy még korábban elérkezik az idő, 
mikor a katholikusok végre valahára észrevenni kezdik, 
mily csúf játékot űztek velük és mily dísztelen volt 
gyáva remegésben félni egy — papirkard fenyegetésétől. 

Mi igazságot és békét akarunk ; senkinek jogait 
meg nem támadjuk, de a magunkét elvenni nem enged-
jük. Mi a kölcsönös jogtiszteletben és nézettiszteletben 
azt a helyet kívánjuk elfoglalni, melyet a mellettünk 
levő igazság, multunk, számunk és jövőnk megérdemel. 

? 

Budapest, nov. 25. A capetowni püspök a Jóremény 
fokáról — köszönő levelet intézett a vett jótéteményért 
főm. és ft. dr Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek 
úrhoz. Minthogy a ft. missionárius püspök levelében re-
ményét fejezi ki az iránt, hogy a kik az egyháznak 
ottani nyomasztó és szűkölködő helyzetéről tudomást 
szereznek, bizonyára könyörületöket szeretetadományokkal 
is fogják tanusitani : mi, Kalocsa nagykegyü főpászto-
rának engedelmével betekintést nyervén az emiitett le-
vélbe, jónak láttuk annak, az ottani missiók állására nézve 
tanulságos szövegét m. t. olvasóink elé terjeszteni. 

A levél szövege francziából fordítva magyarul igy 
szól : 

Capetoicn, Jóreményfok, 1887. szept. 21. 
0 eminencziáj ának, Kalocsa bíboros érsekének. 

Főmagasságu Bibornok Ur ! 
Fogadja emcziád kegyesen legmélyebb hálás érzel-

meimet a szeretetadományért (összeg,) melyet eminen-
cziád kegyes volt nekem küldeni nagy kiterjedésű mis-
sióm számára. Biztosan remélem, hogy a hivek jótékony-
sága csak emelkedni fogna, ha szükségeinket megismernék. 
Eminencziád, hiszem, méltóztatik tudni, hogy Vicariátu-
sunk területén sok németajkú hívünk lakik, kik közöl 
némelyek igen messsze laknak Capetowntól. A kik pél-
dául a Hartebeest folyó partjain telepedtek le, innen 
700 kilométernyire esnek. Hogy hozzájok juthassunk, 
kétlovas kocsin 7 napi utazást kell tennünk. Képtelenek 
vagyunk irántuk többre, mint arra, hogy évenként egy-
szer husvéttáján meglátogassuk. 

Hála a jóságos Istennek, oly helyeken, a hol áldozó-
pap lakik s iskolát tart a gyermekek számára, örömünkre 
azt tapasztaljuk, hogy szent vallásunk haladóban van. 
Ellenben, a hol sem pap sem kath. iskola nincsen, a 
gyermekek csaknem mind — elvesztik hitöket. 

Midőn éppen e sorokat írom, értesülök, hogy Cale-
donban, Capetowntól 120 kilométernyire, egy nagy be-
teg van. Hozzá küldtem egy papomat, hogy a boldog 
kimúlás szentségeivel ellássa. Szerencsétlenségre, vala-
mennyi gyermeke és ezeknek gyermekei mind — elvesz-
tették hitöket a kalvinféle felekezet iskolájában, mert 
másba nem járhattak. Vicariatusom nagy területén és 
Capetown városon kivül csak 6 missióállomásunkon van 
pap. Pedig a pap itt iskolatanitó is egyúttal. Papjaink 
közöl csak kettő németajkú, mert többet nem birunk 

eltartani. Bizonyos pedig, hogy, ha a telepitvény vala-
mennyi központján nem tartunk papot és kath. iskolát, 
akkor a katholicizraus jövőjébe nem lehet reményünk. 
A jóságos Isten lelke szálja meg tehetősb testvéreinket, 
hogy imáikkal és alamizsnáikkal segítségünkre jöjjenek ! 

Hálás köszönetemet ismételten nyilvánítva, maradok 
Eminencziádnak 

J . K.-ban alázatos és hálás szolgája 
Leonard püspök stb. 

Csanádi egyházmegye. Néhány adat a magyar-
pécskaí katholikusok lelki gondozásának történetéből.x) — 

Bizonyos az, hogy Magyar-Pécskán 1335-ben mind 
római katholikus lelkészség, mind templom létezett. Ez 
utóbbi már 1312-ben szenteltetett föl, a teljes Szent-
háromság tiszteletére. 

A 15~ik században a hatalmassá lett törökök részint 
a déli vidékeken eszközölt gyakori betöréseik alkalmával, 
részint később az ország nagy részének meghódítása ide-
jében, számos várost és községet felgyújtottak vagy más 
módon elpusztítottak. Ezek sorsára jutott Magyar-Pécska 
is, melynek lakosai részint leölettek, részint rablánczra 
füzettek, részint más vidékre menekültek, részint a zsar-
noki uralom alatt, rabszolgaságban maradtak az elpusz-
tított és török módon felépített községben. Ez időben 
Pécskán sem keresztény templom, sem lelkészség fen 
nem állhatott. 

A török hatalmának megtörése s országunkból 
történt kiűzetése után a magyar-pécskai keresztény köz-
ség ismét összeállott, részint az ott maradtakból, részint 
a más vidékre menekültek unokáiból, részint egészen uj 
elemekből. A község lelki gondozás végett 1753-ban a 
már előbb rendszeresített tornyai plébániába kebelezte-
tett mint fiókegyház. Mivel a magyar-pécskai lakosok 
száma rohamosan növekedett, azért a fiókegyházat 1755-től 
1766-ig a községben tartózkodó minorita-rendü szerzetes 
atyák látták el, kiknek elseje Papp Pál atya volt. Ennek 
lelkipásztorkodása alatt, az ő, valamint Lovász Mihály, 
kincstári igazgató fáradozásai folytán uj templom épít-
tetett s Mindenszentek tiszteletére 1757. junius 17-ikén 
fölavattatott. Papp Pál holttestét az alatta épült tem-
plom szentélye alatt temették el, midőn pedig a templo-
mot lerombolták, a holttestet a magyar-pécskai temetőbe 
helyezték át. Lovász Mihály földi maradványai szintén a 
fáradozása folytán épült templom hajója alatt nyertek 
nyugvó helyet, a templom elpusztítása alkalmával pedig 
Zelensky Róbert gróf ur által az újfalvi (neudorfi) családi 
sírboltba vitettek át. 

A magyar-pécskai község önálló plébániává 1766-ban 
rendszeresítetett s első plébánosul Péchy Istvánt nyerte, 
ki egyúttal esperesi tisztet is viselt. 

A magyar-pécskai katholikus hivek száma egy szá-
zad a.latt annyira növekedett, hogy a Mindenszentek tisz-
teletére szentelt templomnak kicsiny volta nagyon is 
érezhetővé vált. A magyar király kincstár, e bajon segí-
tendő, a jelen század negyedik tizedének vége felé egy 
két-tornyos díszes templomot akart építeni, de a szabadj 

') Dr Kiss J. hittanár „A ker. vallás áldásai" cz. egyházi 
beszédének függeléke. 
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ságharcz közbejöttével s az azt követő uj viszonyok közt, 
bár a templom nagyobbitásának szüksége évről-évre nö-
vekedett, a hozzá szükséges kedv szunnyadt. 

A nyolczvanas években uj templom építését a léte-
zőnek nemcsak kicsiny volta, hanem roskatag állapota is 
szükségessé tette s több kedvező körülmény összetalál-
kozása valósította is. 

Ugyanis dr Szabados József ur, a csanádi székes-
káptalan tiszteletbeli kanonokja, esperes, magyar-pécskai 
plébános, sürgetőleg kérte Yégh Aurél, királyi tanácsos, 
kincstári igazgató urat, bogy a templomépítés ügyét fel-
karolni s nagyméltóságú Szapáry Gyula gróf pénzügy-
miniszter urat annak megnyerni kegyeskedjék. Az igaz-
gató ur valóban készszivesen magáévá tette az ügyet s 
a templom építésének engedélyét a miniszter úrtól, a 
nehéz pénzügyi viszonyok daczára is, megnyerte. 

Továbbá, ő nagyméltósága, Bonnaz Sándor ur, ő 
felsége valóságos belső titkos tanácsosa, csanádi megyés 
püspök, ki már rég óhajtotta, hogy Magyar-Pécskán uj, 
az előbbinél nagyobb szabású templom épüljön, a temp-
lom fölépítéséhez fejedelmi bőkezűséggel húszezer forintot 
adományozott. 

Végül, a magyar-pécskai katholikusok, kik magok 
érezték leginkább a régi templom szük voltát s látták 
roskatag állapotát, szintén szívesen adtak húszezer fo-
rintot az uj templom fölépítésére. 

Az uj templom tervét a csanádi püspök ur meg-
bízásából Reiter Ede, temesvári épitő-mérnök ur készí-
tette, csúcsíves ízlésben (góth stylben), Halmay Endre, 
aradi épitő ur pedig mint az építéshez a minisztérium 
által kiküldött művezető átdolgozta. 

Került összesen 64 ezer forintba, mely összeget az 
elsorolt tényezők a fennebb jelzett arányban viselték. 

A Mindenszentek templomának lerombolása 1886. 
junius 16-ikán vette kezdetét. Lerontás közben a szentély 
egyik leczkeoldali oszlopában feltalálták a templom alap-
kövét, melyben egy fémlemezre vésve az a felvilágosítás 
rejlett, hogy az előbbi templom a teljes Szentháromság 
tiszteletére volt felavatva, az újnak megáldása pedig 
1757. junius 17-ikén történt. Ez alapkő mellett egy hosz-
szukás alakú, nagy terméskő, az első templomból, az 
1312. évszámot mutatta, mint építési évet. 

Az uj templom alapköve letétetett 1886. augusztus 
l-jén, dr Szabados József, t. kanonok, plébános ur által. 
A torony keresztjét feltették 1887. junius 29-ikén, sz. 
Péter és Pál apostolok ünnepén. XIII. Leo pápa ő szent-
sége 1886. deczember 16-ikán kelt pápai leiratában ke-
gyesen megengedte, hogy a magyar-pécskai uj templom 
a Szentháromság egy Isten tiszteletére szenteltessék fel. 

A diszes templom megáldását 1887. november 13-án 
végezni kegyeskedett méltóságos Németh József ur, fel- í 

i szentelt püspök, a csanádi megyés püspök általános he-
! lyettese s a csanádi sr.ékeskáptalan nagyprépostja. Az 

alkalmi szentbeszédet dr Kiss János csanádmegyei hit-
es bölcseleti tanár tartotta. 

IRODALOM. 
— Megjelent ést beküldetett: XIII. Leo pápa élete. 

Irta Füssy Tamás. 0 szentsége áldozári jubileuma emlé-
kére. Kiadja a Szent-István-Társulat. Budapest, 1887. n. 
8-r. 226. 1. 

Szép munka, méltó a Sz.-I.-T.-hoz, méltó XIII. 
Leóhoz, kinek igen sikerült fényképe ékesíti a könyv 
elejét. A társulat tagja között 1887-iki tagilletményül 
osztatik ki. 

VEGYESEK. 
5l!*5|e A Religio tudósitásával az országos római zarán-

doklatról dr Wayand Géza t. munkatársunk van megbízva. 
M. t. olvasóink tehát a nagy aktus érdemleges és érdekes 
leirására lehetnek elkészülve. Az eddigi tudósítások sze-
rint a zarándokok f. hó 23-án este érkeztek meg az 
örök városba, hol őket dr Steiner F. pápai praelatus. 
Amoni Lipót kanonok, a bécsi nuntiatura volt titkárja, 
a magyarországi katholikusok nagy barátja, Szoldatics Ró-
mában tartózkodó festő-művész hazánkfia, Bunyitay V. aka-
démikusunk, Gmitter Alfonz min. r. magyar lelkiatya, a 
római „Advocati S. Petri" egyletének két tagból álló 
küldöttsége s a hozzájok csatlakozottak fogadták. A pápa 
atyai szeretete nagy érdeklődést tanúsít magyar zarán-
dokai iránt. Kocsik voltak számukra kirendelve s tete-
mes részök a Vatikán mellett ő szentsége vendége. 

— Feltűnt, — hogy Budapest főváros f. hó 23-án 
tartott közgyűlésén a katholikus vallású polgármesterek 
katholikus nagygyűléseinkben való részvevése szemrehá-
nyólag hozatott szóba és pedig Visi I. katholikus vallású 
képviselő által. Mindent megmagyaráz az, hogy Visi a 
félhivatalos „Nemzet" szerkesztője és hogy a protestan-
tizmus szeret katholikus férfiút használói a protes-
táns indignatio kifejezésére. Kamermayer polgármester 
emberül megfelelt a kancsalszemü támadásra, mely a 
józsefvárosi kath. templom és kalvária templom mellett 
buzgólkodott, hogy nagyot üthessen a polgármesterek 
katholikus vallási érzületén. A „P. N." szerint a polgár-
mester „Visi ama megjegyzésére, hogy a polgármesterek 
részt vesznek a katholikus ügyekben (a „P. H." szerint 
a vád ugy szólt, hogy „katholikus irányzatoknak hódol-
nak"), azt feleli, hogy az csak a polgármesterekre ma-
gokra tartozik, minő irányt követnek vallási ügyben ; 
ők, mint polgármesterek, igen gyakran működnek ugy 
a protestánsod mint az izrealiták vallásügyi édekeiben is 
itt a közgyűlésen." Látni való ebből, mennyire haladt 
már a protestáns és zsidó spiritus dominationis. Katho-
likus ember csak akkor számithat pardonra, ha katholi-
kus létére katholikus irányzatokat nem követ ; akkor 
pedig, ha plane katholikusellenes irányzatokat követ, 
még dicsőítésre is számithat. Hja, de ezek az idők, hála 
Istennek, kezdenek lejárni. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Két felirat XIII. Leo pápához Magyarországból áldozópapi jubileuma alkalmából. — Egy 
római zarándoklatról. — Egyházi Tudósítások . - B u d a p e s t : A kath. nagygyűlés a liberális sajtó néhány tagja előtt. — B u d a p e s t : 
A capetowni püspök a Jóreményfokáról. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Néhány ada t a magyar-pécskai katholikusok lelki gondo-

zásának történetéből. — Irodalom: XIII. Leo pápa élete. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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Budapesten, november 30, 44. II, Félév. 1887. 
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— N o v . 30. 

I n i l l a d i e s t i l l a b u n t m o n t e s d u l c e d i n e m , e t col les 
fluent l a c e t m e l . 

Joël, 3, 18. 

Ez a világ, bármilyen nagy, a Vatikánban mégis elfér. 
A föld minden nemzetei számára van ottan hely elég; mert van ott sziv elég nagy az 

összes emberiség sorsának átkarolására, s mert ott az a világosság ragyog szenfc Péter utódjának 
halantéka körül, melyről irva vagyon : „erat lux vera, quae illuminât omnem hominem venientem 
in hunc mundum." {Joan. 1, 9.) 

Egyházunk isteni alapitója, Jézus Krisztus, az általa kiválasztott apostolok egyikét-másikát 
talán gyengédebben szerette mint Pé ter t ; de nagyobb figyelmet nem tanusitott senki iránt, gon-
dosabb beavatásban Isten országának ügyeibe nem részesített senkit, mint Pe ter t ; nem is adta át 
az üdvözités hatalmának teljességét senkinek avval a kiváltsággal, melylyel Péternek, hogy t. i. ő 
egyedül legyen az egyház szikla-alapja; hogy nála legyenek letéve a mennyország kulcsai (tibi 
dabo claves regni coelorum); s egyedül ö legeltesse nemcsak a bárányokat, hanem az anyajuhokat 
is, vagyis az egész egyházat. 

Isten országának, az egyháznak, alapjába be van épitve minden apostol, minden püspök, 
minden pap; de csak Pé te r és az ö utódja — a szikla-alap, melyen az egész egyház, még az 
alapok is állanak. 

Isten országában, a mennyország kulcsait minden püspök, minden pap használhatja és 
használja is — a lelkek üdvösségére ; de ezek a kulcsok egyedül sz. Péternél vannak letéve. I t t 
kell keresni azokat, ha valaki használni akarj a ; es a ki másünnen vett kulcsot mennyország 
kulcsának ta r t és hirdet, „az hazug és igazság nincsen ő benne." (I. Joan. 2, 4.) 

Isten országában, az ő egyházában, minden pap, minden püspök legeltethet igen sok 
bárányt, sőt legeltethetnek, más és más tekintetben, néha anyajuhokat is ; ámde senki közőlük egy-
maga nem legeltetheti teljes joggal Krisztusnak sem valamennyi bárányát, annál kevésbé valamennyi 
juhát ; a bárányok és juhok együttes, összetes, és minden tekintetben való legeltetése az örök üdvösségre 
— Péternek van fenntar tva — és az ő utódainak. Tu aliquando conversus confirma fratres! Ez 
csak Péternek volt mondva és az ő utódainak. 

Mert sz. Péter apostollal eme hármas kiváltság koránsem szállt sirba. O e hármas fölényt 
apostol-fejedelmi székév el együtt átvitte Rómába és ott örökségképp áthagyományozta utódaira, a 
római püspökökre, kiket az egész világ, minden más igazi püspöktől megkülönböztetőleg — 
pápának, mintegy atya-püspöknek, a püspökök atyjának nevez. 

Krisztus Urunk megváltó és üdvözitő ereje alkalmazásának tel jhatalma, ez a misericors 
Dei omnipoteutia, — ez tet te és teszi Rómát, a rég megdőlt hatalmas római birodalom fővárosát 
— nagyobbá, hatalmasabbá, mint bármikor valaha a praetorok, dictatorok és Caesarok idejében 
vala; ez teszi Rómát igazán nem egyszerűen felségessé, hanem a láthatatlan isteni felség látható 
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megnyilatkozásainak amaz örök székhelyévé, melyről Nagy sz. Leo pápa oly igazán s oly valóban pá-
pához illő grandiloquentiával mondá, Rómát apostrophálva, sz. Péter és Pál apostolok ünnepén egyik 
beszédében: „Isti sunt (S. Petrus et Paulus,) qui te ad hanc gloriam provexerunt, ut. gens sancta, 
populus electus, civitas sacerdotalis et regia, per sacram beati Petri Sedem caput orbis effecta^ 
latius praesideres religione divina quam dominatione terrena. Quamvis enim multis aucta victoriis 
jus imperii terra marique protuleris: minus tarnen est, quod tibi bellicus labor subdidit, quam 
quod pax Christiana subjecit." (Sermo LXXX.) 

Ugy van, sz. Péter hármas kiváltsága tette már sz. Pál szemében a rómaiak keresztény 
hitét oly páratlan dicsőséggel teljessé, hogy a nemzetek apostola is mintegy dicsekedve mondhatá 
a rómaiakhoz irt levelében: „fides vestra, annuntiatur in universo mundo." (Rom. 1, 8.) Szent Péter 
és az ő utódainak eme hármas kiváltsága tet te és teszi a római egyházat a világ legnagyszerűbb 
egységének központjává, melyről már szent Irenaeus a 2. században i rá : „ad quam propter potiorem 
principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam i. e. qui sunt undique fideles.... 

Az emberiség a Krisztus keresztfájából, ebből az uj életfából, annak gyümölcsei által magába 
szivott életerővel — a századok folyása alatt lassan bár, de uagyszerüt haladt. Krisztus Urunk az 
akkori világ szemében mint insignis malefactor halt meg. Tacitus csak annyira méltatá, mint 
más, kivégzett gonosztevőt. „Auetor nominis ejus (christiani) Christus, qui Tiberio imperante per pro-
curatorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat." {Annal. XV, 44.) Svetonius a gonosztevőség 
ódiumát kiterjedni tapasztalta az egész kereszténységre. „Christiani, úgymond, genus hominum super-
stitionis novae et maleficae." ( Vita Neron. c. 16.) 

Es Péter, Krisztus helytartója, Rómában oly porszemnyi semmiségnek látszott, hogy Tacitus 
és Svetonius, a nagy események nagy történetirói, — észre sem vették őt. 

A világ azonban azóta, lassan bár, de teljesen megfordult az ő tengelye körül, s Krisztust 
azóta száz és ezer milliók mint igaz, élő Istent imádták *és imádják; a kereszténység pedig az 
emberek szemében többé nem „genus superstitionis novae et maleficae," hanem mint b. Eötvös 
József mondá, oly valami páratlanul magasztos alkotás az emberiség történetében, hogy mindaz, 
miben nem keresztény kortársainkat és az egész ó-kort felülmuljuk, „mind az — a keresztény-
ségre vihető vissza!11 

Izaiás visiója Krisztusról, a megváltóról ime megvalósult : ambulabunt gentes lumine tuo, 
járni-kelni fognak a nemzetek a te világosságodban. — Járnak-kelnek, haladnak a föld minden 
népei a keresztény czivilizáczió fényében, s átalakulnak lassanként mindnyájan a keresztény illem 
varázsa alatt. 

A keresztény czivilizáczió fényében, ime, Péter is jóval több immár, mint a minek Tacitus 
és Svetonius korában látszott, — a semminél. Péter, a pápában most már a fejedelmek tisztelete, 
a népek atyja, az emberiség szellemi vérkeringésének szive, a kiváltságos elmék sorban keringő 
csillagrendszereinek kormányzó középpontja, napja, — mondjuk ki a szokott phrasist, „vallás-
különbség nélkül." 

Mert ime, XIII. Leo papi jubileuma az egész világ tiszteletét összevarázsolta Rómába, szent 
Péter székéhez, a Vatikánba. Katholikus és protestáns fejedelmek, a mohamedán szultán Konstanti-
nápolyból és a sah Teheránból, a pogány chinai császár Pekingből és a japáni mikádó Jeddóból, a 
nagy világ eme hegyormai, „valláskülönbség nélkül" „stillant dulcedinem," a tisztelet adójával kedves-
kednek a — pápának. 

S miként Magyarország biboros áldornagya a pápához e mai napon mondá: „A hivő világ, 
mely Krisztus Jézust nemcsak szive rejtekében, hanem mint kell, ajkain is nyiltan hordozza, sze-
retetben egybeforrva lábaidhoz borul, szive mélyéből éltet; és a kik a kifosztott, fogva tar tot t 
papatói elfordultak, keresik az ösvényt, mely visszavezet a pápához, és akik vesztedre esküdt 
ellenségeiddel kezet fogtak, — segélyért hozzád kiáltanak s a tőled nyert kedvezéseket diadal 
gyanánt magasztalják." 

A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. 
A világ minden népe, „valláskülönbség nélkül," részt vesz a pápa jubileumában. 
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Csak egy nép tesz kivételt: a zsidó nép. 
Ennek elszigeteltsége — ebben is teljes. 
íme, ez is egy nagy fénysugár abból a fényözönből, mely XIII. Leo jubileumán a pápa-

ságból az emberiségre kiárad. Et erit die illa lux magna. Vajha az ő szemök is megnyilnék! 
És azt hiszitek, hogy a magyar protestánsok Magyarország nagy napján nincsenek ott — 

a Vatikánban ? 
Ott, ah ott vannak ők is; mert nekik is van ott helyök, irántuk is van ott érzék, feléjök is 

dobog ott egy nagy sziv, számukra is van ott világosság. Igen, ott van Magyarország nagy napján a 
magyar protestantizmus is a Vatikánban ; mert minden protestáns fölött kiirthatatlanul uralkodik 
annak tudata, hogy hiszen onnan szakadtak ki ők, a hol őseik oly családiasan otthon érezték magukat, 
a honnan őseink koronát s az egész világgal szemben, nemzeti nagylétünk idején, István, László, 
Lajos alatt, támogatást, Buda visszavételénél s minden más küzdelmükben pedig a szeretet vér- és 
pénzáldozatainak hekatombáit kapták, s a hová most az egész emberiség felvonul, „valláskülönbség 
nélkül" — tisztelegni, kedveskedni a pápának. 

Üdvözlégy Magyarország nagy napja a Vatikánban ! 
Árassza szét Isten ez uj életnek indult szeretett hazában — a vatikáni nagy napnak 

világosságát és áldásait ! * * * 

R ó m a i t u d ó s í t ó n k 

A magyar zarándokok nov. 23-án este 9 óra után 
szerencsésen megérkeztek Rómába, számra néz/e 500-on 
felül, s a legkellemesebb időjárás mellett, minden baj nél-
kül üdvözölhették az örök várost. A pályaházban Amoni 
római kanonok latinul, azután pedig Gmitter Alfonz 
Rómában tartozkodó gyóntató-atya, hazánkfia, magyarul 
üdvözölte az érkezőket. Alig hangzottak el az üdvözlő 
szavak, ő szentsége egy római pap által tudtára adta a 
zarándokoknak, hogy azok, a kik lakással és ellátással 
még nem birnak, az ő költségén fognak ellátást nyerni. A 
szent atya ezen valóban atyai gondoskodását a zarándo-
kok nagy sokasága harsány éljennel fogadta. 

A magyarok nagy föltűnést okoznak Rómában ; 
a szent atya iránt való hódolatot az irredentisták nyilt 
tüntetésnek vették s mint hallatszott, ellenttintésre készül-
tek, de a kormány már intézkedett, hogy minden leg-
kisebb zavarnak elejét vegye. A többi között, a kelle-
metlenségek kikerülése végett, a praefectus kérette a 
zarándokokat, hogy a mellükre tűzött jelvények ellen 
nincs kifogása, de igen szívesen venné, ha azokat csak 
a Vatikánba való menetel alkalmával tűznék fel. A za-
rándokok ezen udvarias kérésnek engedve, a jelvényeket 
csak a Vatikánba való menetelkor használják. A jel-
vény egy fehér gomb, a melyen bibor mezőben egy 
kettős kereszt emelkedik, három zöld halomról. 

a magyar zarándokokról. 
Róma, 1887. nov. 25. 

A zarándokok minden tekintetben igen meg vannak 
elégedve, annyival is inkább, mert ugy a közönség, mint 
a rendőrség részéről a legnagyobb előzékenységben ré-
szesülnek. 

Ma, nov. 25-én érkezett meg Magyarország herczeg-
primása. A zarándokok legnagyobb része összegyűlt a 
pályaházban ő emja üdvözlésére ; ezek között voltak 
Schopper rozsnyói, Császka szepesi püspökök, Steiner 
pápai praelatus, Troli pécsi kanonok, gr. Pongrácz vág-
uihelyi prépost, Palotay nagyváradi cz. kanonok, dr Való 
stb. A római papok közöl is többen jöttek ki ő emja 
üdvözlésére, igy br. Montéi praelatus, továbbá a S. Ber-
talan templom administratora stb. 0 eminencziája előre 
üzente, hogy minden éljenzést kerüljenek ; de mégis 
voltak egyesek, a kik akaratlanul is hangos éljenekben 
adtak kifejezést nagy örömüknek Magyarország főpap-
jának megpillantásakor. — 0 emja a via S. Nicolo de 
Tolentinón levő „Albergo de Paris"-ba szállt. 0 emja 
Boltizár József nagyszombati érseki helynök ő méltósága 
és Séda Ernő sz. széki jegyző kíséretében érkezett meg. 
Alig haj ta tot t ő emja a szállóba, a római bibornokok 
közöl többen mentek üdvözlésére. 

Vasárnap vagy hétfőn talán még egy tudósítást kül-
dök ; azután a vatikáni fogadtatást leirom otthon. 

Dr Wayand. 

Visszaemlékezés a nov. 20-iki-kath. nagygyűlésre. 
Ott voltam, és nem felejtem el soha az ott nyert 

benyomásokat. 
A mint beléptem a diszes terembe, rögtön szemembe 

ötlött a roppant különbség, a mi e gyűlésen volt ész-
lelhető a profán gyűlésekkel szemben. 

Miben nyilatkozott ezen különbség? Az emelkedett 

! szellemben s a szent lelkesedésben, a mely a legvonzóbb 
derű alakjában kiült a közönség arczára. 

I t t nem lehetett látni közönyös képet : mindenki, • 
de mindenki ö rü l t ; s hogy is ne, mikor nagyrészt zarán-
dokok voltak, a kik már holnap útra kelendők valának az 
örök város felé. 

44* 
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S kik nem zarándokok valának, azoknak ott vannak 
aláírásaik a vaskos kötetekben, ott vannak filléreik, 
ajándéktárgyaik, a mely utóbbiakat már rendezik is a 
vatikáni kiállításban. 

Egy ország minden nemzetiségű katholikus lakói 
egy czélért lelkesülnek itten, a katholikus egységnek 
mennél impozánsabb módon leendő érvényre juttatásaért. 
Cor unum et anima una ! 

Jöjjetek ide ti, a kik azt mondjátok, hogy a katho-
likus ügyért lelkesedni visszaesés s a valóban (?) müveit 
ember nem áll többé ily túlhaladott álláspont szolgála-
tába: — tanuljatok lelkesedni! 

Igazán megható volt nézni különösen a polgári 
osztály képviselőit, minő áhítattal figyeltek a napirend 
tárgyalására. 

Az üdvözlő felirat felolvasása alatt nem egyet lát-
tam szemeit törülgetni. 

„Az volt a szándék, hogy csak Te nyomassál el, 
csak Te üldöztessél. De a pápa soha sem szenvedhet 
egyedül : ha ö szenved, a világ sem maradhat békében, 
nyugalomban." 

A ki ezek hallásakor szentséges atyánk üldözte-
tésére gondolt, lehetetlen volt, hogy ne könnyezzen. 
Gr. Zichy Nándor eme szavaira pedig: „Értem. . . ama 
buzgó óhajt, hogy a római pápa azon önálló és független, 
magasztos világi állást elfoglalhassa, mely öt megilleti 
és a mely a katholikus egyház kormányzásának egyik 
nélkülözhetetlen alapfeltétele — oly viharos taps, oly hosz-
szantartó éljenzés következett, hogy a szónok alig bírt 
további szóhoz jutni. 

Az „ultramont án* gróf — igy nevezte el egyik 
liberális lap — e szavai az egész világ katholiku-
sainak óhaját tolmácsolták. 

Láttam a gyűlésen egy polgárt, a ki szorgalmasan 
jegyezgetett. Bizonyosan a főbb momentumokat irta le, 
hogy otthon elbeszélje fiainak, mit látott, mit hallott, s 
igy majd unokáról unokára szálljon a hagyomány, hogy 
egyik nagyapjuk 1887-ben Rómába zarándokolt letenni 
hódolatát sz. Péter utódjának lábaihoz. 

Éppen előttem ment ki a jó ember s — megvallom 
az indiscrétiót — belekukkantottam jegyzékébe ; de csak 
az utolsó pontot láthattam, a hol az volt irva, hogy : 
„Schopper püspök áldást adott." 

A gyűlés végén, mikor dr Való ur kihirdette, hogy 
„holnap d. u. 6 órakor legyenek a zarándokok az indó-
házban," — egy tekintélyes külsejű uri ember elkiáltá 
magát : „Igenis, ott leszünk/" s azzal büszkén körülnéz, 
vájjon hallották-e, vájjon tudják-e már, hogy ő is za-
rándok s nem kíváncsiságból jött ide. 

Mikor meg az ajtón kimentünk, egy vidéki plébánost 
láttam, a ki köré egynehány híve csoportosult, köztük 
vagy három hölgy is. 

Az egyik hölgy oda fordul plébánosához s örömtől 
reszkető hangon mondja: „Főtisztelendő ur; már is olyan 
boldog vagyok, hogy ki nem mondhatom ; hát még ha 
oda érünk!" 

De hány ilyen apró jelenet volt a gyűlésen ! Én 
leírtam azokat, a melyeknek szem- és fültanuja valék. 
Leírtam, hogy lássák, a kik még nem tudják, hogy büszkék 

vagyunk, de nagyon arra, hogy katholikus ügyért lelke-
sedni tudunk. 

Hogy pedig e lelkesedés koránsem jelent vissza-
esést, csak arra hivatkozunk, hogy a lelkesedők között 
nemcsak egyszerű polgárok voltak, hanem a XIX. század 
magaslatán álló születési és szellemi arisztokraták sokan, 
igen sokan. P. Á. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Csanádi egyházmegye, november 23. Két uj tem-

plom felszentelése.x) — Aradvármegyében fekvő Magyar-
Pécska és Glogovácz róm. kath. hitközségeknek ez utóbbi 
napokban emlékezetes ünnepök volt. Mindkét virágzó 
községben t. i. az ujon épített diszes templom szentel-
tetett fel ünnepélyesen ft . Németh József felszentelt püs-
pök és püspöki helynök ur ő méltósága által, még pedig 
M.-Pécskán f. hó 13-án, és Glogováczon 20-án. M.-Pécs-
kán élénk sajnálatomra nem lehettem jelen ; a felszentelés 
alkalmával ott lefolyt ünnepélyességekről tehát tüzete-
sebben nem szólhatok. Annyit mégis biztos forrásból 
tudok, hogy az előkelő vendégek, köztük a megye tisz-
teletben megőszült alispánja, Ormós Péter ur is, s a 
helybeli és vidéki hivek nagy száma gyűlt össze a ritka 
ünnepélyben részt venni. Nemkülönben a papság is szép 
számmal emelte az ünnepély fényét. Többi közt jelen 
voltak : Szegedről Oltványi Pál prépost, N.-Becskerekről 
Schaeffer Antal apát-esp.-plébános, s Makóról dr Kun 
László apát-főesp.-plébános urak. A nagyhatású alkalmi 
szentbeszédet dr Kiss János theologiai tanár, a „Bölcse-
leti folyóirat" nagyérdemű szerkesztője mondotta, ki 
is a „keresztény vallás áldásairól" tartott ezen szónok-
latát nyomtatásban is közrebocsátván, azt f't. dr. Szabados 
József t. kanonok s m.-pécskai plébános urnák mint 
egykori szeretve tisztelt főnökének ajánlotta fel, akinek 
kiváló érdemei vannak a körül, hogy M.-Pécskán a régi szük 
és roskadozásnak indult templom helyett uj, tágas, fényes 
és Ízléses templom emeltetett, mert évekkel ezelőtt Apát-
falvárói M.-Pécskára jutván mint lelkész, meg nem szűnt 
buzgólkodni, mig az érdeklett hatóságokat a templom 
épitése eszméjének meg nem nyerte. A tisztán góth izlésü 
templom épitési költségeihez a magas kincstár mint 
kegyúr húszezer, az egyházmegyének jótékonyságban ki-
fogyhatatlan főpásztora, f t . Bonnaz Sándor püspök ur ő 
nagyméltósága szintén húszezer, s a hitközség több mint 
húszezer forinttal járult, ugy hogy az összes épitési költ-
ségek meghaladják a hatvannégyezer forintot. Históriai 
ténykép mellesleg felemlítem azt is, hogy a templommal 
szemben álló régi kincstári épület a kincstári igazgató-
ságnak Aradra történt áthelyezése után eladásra kinál-
tatván, vevő azonban nem találkozván, sem a versenyt 
kiálló más bérlő nem jelenkezvén, egy otthelyi tekinté-
lyes zsidónak adatott haszonbérbe, kinek nem akadt 
sietősb gondja, mint hogy nyilvános korcsmát vagy ká-
véházat nyisson a templommal szemben. Élelmes atyánk-
fia e nemes szándékán azonban kifogtak azáltal, hogy a 
templom előtt álló kőkeresztet annyira kijebb helyezték 

Rendes levelezőnk e tudósítása kiegészíti a Rel. előző 
sz. nak tudósítását. A sserk. 
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az országút felé, hogy az csupán 10 méter távolságra 
áll a kincstári épülettől; ily távolságban pedig a tem-
plommal szemben korcsmát nyitni tilos. (Ugy hiszem, 
miniszteri rendelet van erről.) A bérlő ez ellen felebbe-
zek ugyan, de eluttasittatott ; s hogy ez igy történt, 
ebben a helybeli ft. kanonok-lelkész uron kivül a köz-
ségi jegyzőnek kiváló érdeme van, ki ezáltal igazán mély 
hálára kötelezte maga iránt az egész hitközséget.x) Glogo-
váczon személyesen voltam jelen, s mondhatom, ily ki-
válóan és fényesen sikerült ünnepélynek még aligha 
voltam szemtanuja. Emelte az ünnepély emlékezetességét 
az is, hogy a felszentelő püspök ur ő méltósága ugyan-
ezen alkalommal kegyes volt a község derék lelkészét, 
nt. Frank János u r a t 2 ) személyesen beigtatni plébániai 
javadalmába. Mellőzöm a templom felszentelésével járó 
lélekemelő, de közismeretes szertartások felsorolását ; csak 
azt emlitem fel, hogy tizennégy áldozár adstálása mellett 
végeztetett az emlékezetes felszentelés. A hivek fölöttébb 
nagy számban messze vidékről sereglettek össze, s neve-
zetesen a szomszéd községek, Faker t és Ujpanát csak-
nem egészen néptelenekké váltak ezen alkalomból. A 
felszentelő püspök ur már előző napon délre érkezett 
Glogováczra az ujpanáti plébános, f t . Muszkálay János 
ur négyfogatú uri hintaján ; midőn is a község határánál 
a község elöljárói fogadták s kisérték ő méltóságát nem-
zeti szinü zászlókkal ellátott hatvan szálas legény elül-
lovaglása mellett, mig az aradi indóháznál báró Bánhidy 
Antal főszolgabíró üdvözölte őt Aradvármegye törvény-
hatósága nevében. A szertartás reggeli 9 órakor vette 
kezdetét s tar tot t déli 12-ig. A templom felszenteltetése 
után legott a plébános beigtatása történt. Megható volt 
s mindnyájok figyelmét lekötötte az ezzel járó szertartás, 
annyival inkább, miután ezt egy püspök végezte, végezte 
pedig a lelkipásztori kötelmeket s a lelkipásztor s hivei 
közti széttéphetlen kapcsot feltüntető oly kifejezésteljes, 
nyomatékos és szivhez szóló módon, hogy ezen aktus 
emléke bizonyára az összes jelenvoltak emlékezetében 
sokáig fenn fog maradni. Elénk benyomást tett a hall-
gatóságra a méltóságos beigtató urnák a beigtatot t plé-
bánoshoz intézett azon felhivása, hogy a rábízott híveket 
necsak jó keresztényekké, de a haza hü és áldozatkész 
polgáraivá is nevelje. 

x) Mennyire lekötelezheti magának egy jegyző, segitsége 
által, az egyházat, arra nézve több példát tudnánk hamarjában 
felhozni. Legközelebb i t t van Kispesten Balla Zádor jegyző ur. Ö 
a kath. hitközségnek pap- és kántorlak számára telket eszközölt 
ki. Felemiitjük ezt az esetet azért, hogy feltüntessük, mily üdvös 
dolog, ha pap, tanitó és jegyző — egyetértenek. A szerk. 

2) Hiveinél mennyire közkedveltségnek örvend e derék lel-
késztársam, ennek bizonyságául felemlitem, hogy már néhány év előtt, 
amikor ő e parochiát már mintegy két évig administrálta volt, 
bizonyos nagyurak akadékoskodása folytán a pénzügyministerium 
mint kegyúr más plébános kinevezésére ugymondván erkölcsileg 
kényszeríttetett, e kinevezett plébános a glogováczi plébániát el 
akarván foglalni, a község nem tágitott , s az elöljárók 400 vagy 
500 forint (az összegre határozottan már nem emlékszem) végki-
elégítést adtak az ujon kinevezett plébánosnak, csakhogy távozzék, 
és F. J. ur náluk megmaradhasson lelkipásztornak. Ritkasága 
miatt megérdemli ez az eset a krónikás feljegyzését. S a hiveknek 
lelkészpkhöz való e ragaszkodása nem mondva csinált, hanem iga-
zán önkéntes és őszinte, amint ezt lelkészök meg is érdemli. a-\-b 

A jelvények átadása s a beigtatás tulajdonképeni 
cselekménye a méltóságos beigtató ur által, tekintettel a 
nagy számban jelen volt hivatalos képviselőkre, köztük volt 
Végh Aurél kincstári jószágigazgató s kir. tanácsos ur ö 
nagysága, magyar nyelven végeztettek ; a beigtatásra vo-
natkozó hivatalos okmányok felolvasása után azonban a 
beigtató méltóságos püspök ur a magyarul elmondotta-
kat, figyelemmel arra, hogy a hivek német ajkúak, német 
nyelven is ugyancsak nyomatékos és a figyelmet lekötő 
módon ismételte. A szokásos hitvallást s esküt is a be-
igta tot t lelkész német nyelven mondotta el. Következett 
az ő méltósága által celebrált nagymise, mely alatt az 
evangelium után a szószékre lépett ft. Kristófcsák Gyula 
t emes-hidegkuti esp.-plébános ur s tartott az alkalomhoz 
mért fényes szónoklatot. A ft. szónok ur a 60-as évek-
ben székesegyházi hitszónok volt Temesvárott s akkor 
megszoktukn volt tőle alapos készültséggel s lelkesedéssel 
előadott szónoklatokat hallani. Mostani előadásával va-
lóságos hódítást vitt végbe. A jelen volt uraságok is 
„intenti ora tenebant," olyannyira tudta lelkes s a meg-
győződés hangján elmondott szavaival a nagyszámú hall-
ga tóság figyelmét lekötni. Festette a templom áldásos és 
je lentős voltát a hitközségre nézve. Sokszorosan előadott 
és hallgatott théma ez ; de oly meggyőző érveléssel s 
megragadó ékesszólással, azt hiszem, még ritkán fejtette 
meg azt egyházi szónok. A beszéd hatása mindenesetre 
tartós leend. Folytat tatot t és bevégeztetett a szentmise, 
mely alatt a soló-, duett- és karban éneklők mesterileg 
végezték tisztjöket. Ennekutána következett a fényes 
díszebéd, melyben mintegy 40 hivatalos személy vett 
részt, köztük az aradi hírlapok tudósítói is. Az ilyenkor 
elmondatni szokott felköszöntések árja nehezen akart 
ugyan megindulni, de miután a házigazda elvégre a zsi-
lipet megnyitotta, folytak azok igazán remekül s tanul-
ságos módon. A felköszöntőkben leginkább a méltóságos 
püspök ur remekelt, ki minden szónokot ugymondván 
szaván tudott fogni, hogy az összes jelenvoltak köztet-
szé sével az egyházias s hazafias érzületet elválhatatlan 
kapcsolatba hozza s a szónokok nyilatkozataiban feltűnt 
látszólagos ellentéteket és szélsőségeket kiegyenlítse. Igy 
az egyik világi szónok, aradi tekintélyes ügyvéd, a val-
lásosságnak manap mutatkozó s mélyen sajnálandó ha-
nyatlását panaszolta fel felszólalásában; erre egy másiki 
dr Gál Jenő, országos képviselő az ellenkezőt kezdte vi-
tatni, ellene mondván az előtte szólónak s állítván, hogy 
amely korban ily diszes templomok emeltetnek, mint pl. 
legújabban M.-Pécskán és Glogováczon, abban nem lehet 
szó a vallásosság sülyedéséről ; s hivatkozott a képviselő-
szónok ur arra is, hogy manapság az általános mű-
veltség és haladás korában élünk, s mint mondá, ta-
pasztalásból tudjuk, hogy a legműveltebb nemzetek a 
legvallásosabbak is. (Elfelejtette hozzátenni : nem min-
dig~a műveltséggel kérkedő urak és hölgyek is !) Erre 
ő méltósága felvevén a szót, az előbbi szónoknak ki-
váná, hogy „alapos aggályai" mielőbb megszűnjenek, 
az utóbbinak pedig, hogy „szép reményei" mielőbb tel-
jesedésbe menjenek, s az e kivánatát bővebben kifejtő 
szavait élénk éljenzés követte a vendégek részéről. Ismét 
egy más nagytekintélyű vendég a püspök úrra mondott 
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felköszöntőjében azt mondván, bogy a köztisztelet és 
szeretetnek örvendő püspök kötelességén felül is (amivel 
talán arra czélzott, bogv ő méltósága a beigtatást is vé-
gezte, amire ő méltósága azzal felelt, bogy éppen a maga 
tekintélyével akarta a lelkész és hivei közti kapocs je-
lentős voltát kitüntetni!) buzgón végzi teendőit, mi által 
talán (ez a szó mintha most is csengene fülünkben !) 
az illetékesek háláját érdemli ki magának, ő méltósága 
viszontválaszában kiemelte, hogy a mit ő mint egyházi 
férfiú hivatalos minőségben teljesít, azáltal a kath. egy-
ház elvei szerint mindenkor hazafias kötelességet is 
végez, s áll ez a kath. egyháznak minden papjáról: 
amely kijelentés általános éljenzéssel és tapssal fogad-
tatott. S amit legeiül kellett volna felemlitenem, ő mél-
tósága a plébános *) felköszöntőjére válaszolva, újra élénk 
hangsulylyal figyelmeztette, hogy ugy az ő mint a megye 
nagyméltóságú főpásztorának teljes elismerését és háláját 
az ő hiveinek tudomására adni el ne mulassza ! S vájjon 
mi által érdemelték ki a glogováczi derék katholikusok 
főpásztorunk e kitüntető elismerését ? Azáltal, hogy ök 
maguk egészen a maguk költségén emelték ezen, disz, fény 
és nagyságra a m.-pécskaival vetélkedő góth ízlésű temp-
lomot hatvanezer forintnyi tetemes áldozattal! A kincs-
tár mint kegyúr csakis a régi templom tégláit ajándé-
kozta oda, a megye nagym. főpásztora pedig méltánylá-
sául az ily, minden dicséreten felül álló áldozatkészségnek, 
ötezer forinttal járult az épitési költségek födözéséhez. 
A templom belső felszerelését is, u. m. a három diszes 
oltárt s a főoltár képét, a harangokat stb., szintúgy a 
templom előtti massziv kőkeresztet is, legtöbbnyire hely-
beli jobbmódu lakosok szerezték be a maguk költségén. 
(Kiemelem, hogy e tárgyakat mind aradi iparosok ké-
szítették, s különösen a góth ízlésben készített főoltár 
valódi remekmű.) Ily község, meg kell adni, meg-
érdemli a magas elismerést ! A szónokok közöl többen 
is kiemelték a hitközségnek e korunkban párját ritkító 
áldozatkészségét, mit a vendégek mindenkor a leglelke-
sebb éljenzéssel fogadtak. Örvendetesen esett hallanom, 
hogy egyik-másik szónok nevezetesen a kath. főpapság-
nak hazánkban szerzett elévülhetetlen érdemeit is lelke-
sen méltányolta felköszöntőjében. Délután félőt órakor ő 
méltósága f t dr. Palmer Mátyás szertartó, a „Bölcseleti 
folyóirat" társszerkesztője kiséretében ugyanazon fényes 
hintón, melyen jött, a hivek éljenzései s harangzugás 
közt Arad felé távozott, hogy onnan az esti vonnattal 
Temesvárra vissza utazzék. 0 méltósága uj diadalnapot 
aratott. Éljen f t . Németh József püspök ur ! Éljen a 
derék glogováczi hitközség ! a -f b. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
= Az országos közp. kath legényegylet f évi 

decz. 4-én délután 6 órakor, saját helyiségében, ft. Krammer 
Ferencz másodelnök ur tiszteletére, neve napja alkalmá-
ból, ünnepélyt rendez, melyre a meghivót köszönettel 
vettük. 

2) Hogy a plébános első felköszöntése a római pápa ő szent-
ségét és apostoli királyunkat illette, magától értetik. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Felhívás 

s z e n t s é g e s a t y á n k X I I Í . L E O P Á P A 
aranymiséje alkalmából 

a karácsonyi ünnepek alatt 
magyarországi egyházi és világi kath. tanférfiak által 

Rómába rendezendő zarándoklatra. 

Az alulírott közp. bizottság, Magyarország herczeg-
primása, Simor János bibornok-érsek ur ő emjának ke-
gyes helyeslésével és jóváhagyásával, az 1887-iki szt. ka-
rácsonyi ünnepek alatt szentséges atyánk aranymiséje 
alkalmából Rómába zarándoklatot rendez. 

Jóllehet az alulírott bizottság első sorban tanférfiak 
számára alakult ; tekintve azonban azt, hogy egy harmadik 
római zarándoklat hazánkban talán nem fog létesülni ; te-
kintve azt, hogy még számosan vannak, kik Rómába zarán-
dokolni óhajtanak : kijelenti ezennel, hogy minden tisztes-
séges kath. egyén (férfi vagy nő) az alább közlendő 
határozatok értelmében ezen zarándoklathoz csatlakozhatik. 

A zarándoklat indul f. évi deczember hó 22-én 
este 8 órakor, gyorsított külön vouaton, és egyenesen 
Rómába tart, hol deczember hó 24-én a reggeli órákban 
megérkezik. (Útirány : Székesfehérvár, Nagy-Kanizsa, 
Pragerhof, Steinbrük, Nabresina, Cormons, Mestre, Bo-
logna, Flórencz, Róma). 

A résztvevők, kik a déli vaspálya magyarországi 
állomásai mellett laknak, Székesfehérvárott vagy Nagy-
Kanizsán szállhatnak fel. A többiek Budapestről indul-
nak el. A közp. bizottság rajta lesz, hogy a vidékről 
érkezők számára 30 napig érvényes menettérti jegyeket 
50% elengedéssel eszközöljön ki. 

Szabadpodgyászt a vasutak ezen a különvonaton nem 
engedélyeznek ; a mi a vasúti kocsiba kézi podgyász 
gyanánt el nem fér, azt külön kell feladni. 

A visszautazást bármikor, az elutazás napjától szá-
mitandó 30 napon belül, a fentemiitett útirányban 
minden személyeket szállító vonatokon, melyek az illető 
osztályokat viszik, történhetik (I. és II. osztályban tehát 
gyorsvonattal is) visszautazás alkalmából az ut olasz föl-
dön háromszor (esetleg négyszer), monarchiánk területén 
kétszer félbeszakítható. 

Gondoskodni fog a közp. bizottság igen jutányos 
közös kirándulásokról is Nápolyba, Lorettóba, Assisibe, 
Yelenczébe stb. (esetleg ellátás és elszállásolás mellett), 
miről a deczember hó közepén megjelenendő részletes 
programm fog bővebb felvilágosítást nyújtani. 

A résztvevők fizetnek : teljes ellátás, szállás és ka-
lauzolás fejében (decz. 23-ának reggelétől 1888. január 
1. reggeléig: az I. osztályban: 150 frtot, a II. osztályban: 
120 frtot a III. osztályban: 100 frtot. 

Az I. osztályú zarándokok külön szobát, a II. osz-
tályú zarándokok ketten egy szobát, a III. osztályú za-
rándokok hárman egy szobát kapnak. (Ez okból kérjük 
a t. zarándokokat esetleges óhajaikat a lakásra vonat-
kozólag — kivel, vagy kikkel akarnak együtt lenni, — 
előre bejelenteni, hogy ez iránt óhajukat jó korán figye-
lembe lehessen venni.) 
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Ellátás tekintetében jár : reggeli (kávé vagy tea ke-
nyérrel) villásreggeli (két tál étel) estebéd (4—5 tál 
étel) bor nélkül. 

Kik ellátást és szállást igénybe venni nem szándé-
koznak, 30 napig érvényes menettérti jegyeket válthatnak, 
melyek árai a következők : I. oszt. 80 frt, II. oszt. 55 frt , 
III. oszt. 40 frt. 

A már eddig jelentkezett zarándokoknak szabadságá-
ban áll tetszés szerint I. oszt. részvétjegyet váltani (mely 
esetben 30 fr t reá fizetendő a 120 frtra) vagy pedig III. 
osztályra jelentkezni, (mely esetben 20 frtot visszatérítünk.) 

A teljes ellátás és szállás igénybevétele mellett ugy 
az uton, mint az örök városban a lehető legnagyobb 
kényelmet Ígérhetjük ; a vasúti kocsik tultömésétől, vagy 
Rómában való tartózkodás idejére nagyobb hiányoktól 
nem kell tartani. 

Szegényebb sorsuak számára a közp. bizottság olcsó 
lakásokról fog gondoskodni, és kérjük e tekintetben a 
jelentkezéseket jó előre megtenni, hogy a római bizott-
sággal ez iránt tárgyalásba léphessünk. 

A közp. bizottság mindent el fog követni, hogy a 
zarándokok mindegyike jelen lehessen szentséges atyánk 
aranymiséjén, anélkül hogy ez irányban határozott kö-
telezettséget vállalna. 

Különben ugy erről, valamint a szentséges atya 
által való fogadtatás napjáról és egyéb szükséges tudni-
valókról a deczember hó közepén szétküldendő részletes 
programm fog bővebb tájékozást nyújtani. 

Útlevélre nincs szükség ; személyazonossági jegy 
(Legitimationskarte), mely a polgármesteri vagy szolga-
bírói hivataloknál (1 fr t lefizetése mellett) szerezhető, 
nagyon kívánatos. 

Ruházat tekintetében az illető egészségi állapota 
és szervezete mérvadó. E tekintetben concret javaslato-
kat nem tehetünk, megjegyezvén, hogy gondos előrelátás 
mindenkinek érdekében fekszik. Az ünnepélyes fogadta-
tás alkalmával egyházi férfiak talárisban palliummal, 
urak fekete ruhában, hölgyek fekete ruhában és kalap 
helyett fekete fátyollal vagy csipkekendővel tartoznak 
megjelenni. Előtanulmányok czéljából ajánljuk : Lonkay 
Antal : Az én első és második római utam és vatikáni 
zarándoklatom (3 köt. kapható a „ Hunyadi Mátyás" 
intézetben IV. zöldfa-utcza 43. sz. Budapesten, ára 4 f r t 
50 kr.) vagy Leo WoerPs Reisehandbücher : Rom. (Zseb-
könyv, térképekkel és ábrákkal, ára 5 márka = 3 frt, 
Wien, I. Spiegelgasse Nro 12.). 

A zarándokuton részt vesz orvostudor és gyógy-
szerész is a legszükségesebb szerekkel. 

A jelentkezéseket és pénzküldeményeket kérjük dr 
Wolafka Nándor h. egyetemi tanárhoz, közp. bizottsági 
egyh. alelnökhöz Budapest (IV. közp. papnevelde) küldeni. 

Jelentkezési határidő : deczember hó 10-ike és pedig 

x) A szó teljes értelmében nagyszerű diszmü Rómáról a kö-
vetkező : „Roma", Die Denkmale der ewigen Stadt. Yon P. Alb. 
Kuhn, O. S. B. Prof. der Aesthetik u. klass. Literatur. Mit 690 
Illustrationen. Einsiedeln, New-York, Cincinnati u. St. Louis 1880. 
Druck u. Verlag von Gebr. Carl. u. Nie. Benziger, Typographen 
des heil, apost. Stuhles. ívrét 568 1. Ára magas, de megéri. Emlé-
kül a római zarándoklatra ajánljuk. A szerk. 

oly formán, hogy ezen a napon tul semminemű jelentkezés 
tekintetbe nem vétetik. 

A jelentkezésnél befizetendő : 25 frt, mely összeg 
csak betegség vagy igen nyomos egyéb ok esetén a 
közp. bizottság határozata alapján deczember hó 10-ig 
vissza fog adatni ; a hátralevő összeg deczember hó 10-ig 
múlhatatlanul befizetendő. 

Az eddig jelentkezett zarándokokat szeretettel kér-
jük, hogy hátralékaikat mielőbb, de okvetetlen deczember 
hó 10-ig beküldeni szíveskedjenek. 

Azon t. cz. tanférfiak vagy kath. irók, kik szentséges 
atyánknak diszkötésü munkáikat felajánlani óhajtják — 
mi igen kivánatos volna — felkéretnek, ezen szándékot 
bejelenteni vagy müveiket a fentemiitett egyh. alelnöknek 
elküldeni, ki Rómába leendő szállításukról fog gon-
doskodni. 

A közp. bizottság elnöksége. 

IRODALOM. 
— Megjelentek és beküldettek : Szent-Gellért CSa-

nádi püspök élete é s müvei. A m. tud. egyetem hittani 
kara által az Ipolyi-dijjal jutalmazott pályamű. Irta dr 
Karácsonyi János. Budapest, 1887. 331 1. Ara 1 f r t 50 kr. 

Nem mondunk egyebet, csak azt, hogy Magyaror-
szág egész egyházi történetét ily takaros monográfiákban 
szeretnők megírva látni és élvezni. 

-f- Ébresztő hangok műveltebb kath. körök számára. 
A legjelesebb honi és külföldi irók nyomán szerkeszti 
Zimándy Ignácz, a hittan, bölcsészet s egyetemes tör-
ténelem okleveles tanára, székesfehéregyházmegye sz.-széki 
ülnöke, törökbálinti plébános, volt orsz. képviselő. IX. 
könyv 1887. folyam. 

Tartalma : Üdv az olvasónak. I. A pápaság győzelme 
a protestantismus felett. II. A socialismus és a szabad-
elvüség, III. A socialismus és az egyház. IV. A polgári 
házasság. V, A liberalismus és a magyar törvényhozás. 
VI. Oroszország és a katholiczizmus. VII. A pápaság 
világi hatalmának visszaállítása. VIII. Zimándy I. or-
szággyűlési beszédei. 

= Gondolkodástau. Irta Sándorjfy Nándor, erdély-
egyházmegyei áldozár. Gyula-Fehérvár. Szerző sajátja, 
1887. 8 r. 149. 1. Ára 1 frt. 

— Felelet br Roszner Ervin Régi magyar házassági 
jog czimü munkájára. Irta Kováts Gyula, jogtudor, 
hites ügyvéd, képesített egyetemi magántanár, a m. tud. 
akad. lev. tagja és budapesti kir. ítélőtáblai biró. Bu-
dapest, 1887. 8-r. 55 1. 

A vita tudvalevőleg a házasságkötés történeti ala-
kulata, vagyis jobban mondva annak mibenléte körül fo-
rog. Nemsokára lesz alkalmunk visszatérni e tárgyra, 
mert báró Roszner E. megrendelte a Religiónak müvére 
vonatkozó számait és valószínűleg ide is amoda is fele-
letre készül. 

— Â tanitóképezdei oktatás reformja é s methodi-
kája. A honi tanügyi viszonyok szemmeltartásával főleg 
képezdei tanárok használatára. Irta Scholtz Imre. I . köt. 
A tanítóképzés reformja. A paedagogiai, természettudo-
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mányi és mennyiségtani oktatás módszertana. Pécs, 1887. 
8-r. 278 és XVIII 1. 

Figyelemre méltó, alapos szakmunka. Lelkészek 
mint iskola-igazgatók nagy haszonnal olvashatják. 

-f- Jézus föltámadásának valósága. Tudori érte-
kezés. Irta Szvetics Anzelm zirczi hittanar. Az egyházi 
hatóság engedelmével. Budapest, 1887. 8-r. 173 1. 

A tudori értekezések közt ritkítja párját. Tárgya 
korszerűen van fejtegetve. Irálya a tárgyhoz méltó. 

VEGYESEK. 
— Róma, nov. 28 .{Távirat.) Zarándoklat a pápa 

részéről ennyi figyelemben eddig még nem ré-
szesült. О szentsége mától kezdve csoportonként 
fogad bennünket külön kihallgatáson. Szerdán 
lesz az ünnepélyes audienezia s zarándokok együt-
tes fogadtatása. A Szent-István-Társulat jelenlevő 
tagjai külön kegyben részesülnek. 

— Kassa, nov. 29. (Távirat.) Püspökünk 
tegnap érkezett hozzánk. Répászky ós Vagáts 
kanonokok Miskolczig utaztak elébe s ott üdvö-
zölték. A trónfoglalás sok nevezetes vendég, nagy 
és fényes közönség jelenlétében, ma ment végbe. 
Az uj püspök latin és magyar beszéde nagy ha-
tást keltettek. 

*** Az isteni gondviselés lassan de biztosan szol-
gáltatja az igazságot. Grévy franczia köztársasági elnök, 
a mint mondják, egészen ártatlanul kénytelen bukni. 
Nem igy áll a dolog. Grévyt utóiérte az Isten büntető 
keze. Megengedte, sőt szentesítésével jóváhagyta, hogy 
egyebet ne emlitsünk, a franczia szerzetesek és szerze-
tesnők kiűzetését minden jog és igazság szerint szent 
és térthetetlen otthonukból. Ártatlanul és akaratlanul 
kellett száz és ezer szerzetesnek és szerzetesnőnek el-
hagyni czelláját. Most Grévy, igaz, hogy szintén, mint 
mondá, „akaratlanul" megy ki az Elyséeből, ámde nem 
ártatatlanul múltjára nézve. Lassan halad az isteni bün-
tetés processusa. De biztosan elér mindenkit : királyt és 
koldust, polgárt és elnököt! 

— Köszönettel vettük a zirczi, pilisi, pásztói és 
szentgotthárdi egyesült apátságokba keblezett ciszterczi 
kiváltságos szent rend személyzetének Névtárát az 1887— 
88. tanévre. Az egyesült apátságok védő asszonya a b. 
sz. Mária. A rend főpapja: ngs. és ft. Supka Jeromos 
Antal apát ur. Kormánytanácsosok : dr Szalay Alfréd, 
Schill Athanáz, Szvorényi József, Gebaur Izor, Pallér 
Kelemen, Szenczy Győző, Burghardt Leo, Yajda Ödön, 
Kolossváry Kálmán, dr Pecsner Emil, dr Szvetics Anzelm, 
Lóskay Bekény, Inczédy Dénes, Szerencse Menyhért, Fá-
bián Sebestyén, Dr Piszter Imre, dr Berger Máté. Az 

áldozárok száma 86, ünnepélyes fogadalmat tett növendék 
2, e. fog. tett növendék 17, ifjabb növendék 15, ujoncz-
növendék 11. A rend tanit 1 hittudományi intézetben 
21 növendéket, 4 főgymnasiuniban 1413 tanulót, s lelki-
pásztorilag gondoz 20 plébániában 78 csatolt részszel, 
27 templommal, 38,094 lelket 5686 tankötelessel. A rend 
kegy urasága alá tartozik 15 hitközség. 

— Crispi alatt erős küzdelem lesz az olasz szektá-
rius szellem és a pápaság között. Nemcsak maga az olasz 
premier támad a politikában, hanem a tudomány terén 
is eszeveszett támadást intéztet a katholikus olasz nemzet 
legszentebb meggyőződései ellen.A római egyetem ezé vi eye-
lusát tudvalevőleg Moleschott tanár és senator által nyittatta 
meg, a ki egy darwinista önteltségével s egy szabadkőmű-
ves dühével hirdette a majomszármazás elméletét — Rómá-
bansötétségnek gúnyolva a katholicismust és a pápa-
ságot. üdes jó Istenem : vallani, hogy az embert Isten a 
maga képére és hasonlatosságára teremtette s neki „os 
sublime dedit et ad sidera tollere vultus" — ez gyűlö-
letre méltó sötétség; ellenben vallani, hogy az embert 
majom ellette: ez szeretetre és lelkesedésre méltó fényes 
fensőbbség. Hol van itt a józan ész ? ! . . . C'est un véri-
table scandale international ! S ez a nemzetközi botrány 
Crispi kormánya alatt, sajnos, nagyban és sokoldalulag fog 
ismétlődni. A „Moniteur de Roma"-nak nincs száma, mely 
aggodalmainak ne adna kifejezést a Crispi által támasz-
tandó „kulturharcz" iránt. Crispi nem államférfiú, hanem 
sectarius, kiben az államférfiúi mérséklet és tapintat fö-
lött uralkodik a sectarius gyűlölet minden iránt, a mi 
keresztény, katholikus, pápai. Jól tudja ezt a szabadkő-
művesség, és azért a Mentanában egybegyűlve volt olasz 
szabadkőművesek feliratot intéztek hozzá, melyben őt. 
„az állam laicitása bátor előharezosának," „le courageux 
champion de la laicité de l 'État" nevezik. Mit jelent ez 
a laicitás, — az egesz világ tudja. 

— Ft. Meszlényi Gyula szatmári püspök ur Bécsben az 
apostoli nuntiaturán a hitvallást, Budapesten a király ke-
zébe a hűségi esküt már előbb letevén, f. hó 27-én fogadta 
Esztergomban a szatmári egyházmegye négytagú küldött-
ségét, melyet Nóvák Antal nagyprépost ur vezetett. 

Szerkesztőségi telefon. 
Nagyszombat. B. I. Tudósítása f t . Boltizár József püsp. úrról 

római levelezőnk tudósításában is benfoglaltatik. Fogadja köszöne-
tünket . Oly tudósítások, melyek sehol egyebütt meg nem jelentek, 
előttünk kiváló becscsel birnak. — Mindenfelé. Lapunk mai száma 
azért jelen meg egy nappal később, mert vártuk a magyar zarándo-
kokhoz intézett pápai allocutiót táviratban ; de közbejött akadályok 
mia t t az nem érkezett meg. Helyette a következő távirati tudó-
sítást k a p t u k : „Róma, 30 11. 4. ó. A pápai választ holnap küldi 
Steiner praelatus. Wayand." 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyarország napja a Vat ikánban. — Római tudósítónk a magyar zarándokokról. — 
Visszaemlékezés, a nov. 20-iki ka th . nagygyűlésre. — Egyházi Tudósítás : C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Két u j templom felszentelése. — 
Kath. Egyleti Élet: Az országos közp. kath. legényegylet. •— Kath. Actio: Felhívás szentséges atyánk XIII. Lep pápa aranymiséje 
alkalmából Kómába rendezendő zarándoklatra. — Irodalom : Szent-Gellért csanádi püspök élete és müvei. — Ébresztő hangok. — 

Gondolkodástan. — Vegyesek. — Szerkesztőségi telefon. 

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

Budapest , 1887. i tudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A magyar zarándokok ünnepélyes fogadtatása a pápa által. 
(A ,Moniteur de Rome' leírása.) 

Kóma, nov. 30. 

Ma reggel volt a Vatikánban ünnepélyes fogadtatása a magyar zarándoklatnak. Több 
mint kétszáz zarándok, velük az itteni magyar kolónia egyházi és világi tagjai, volt déltájban 
összegyűlve az apostoli palota hatalmas Sala Ducaléjában. Élükön ott voltak Magyarország püspökei 
és mágnásai, valamint több bizottság és katholikus egylet képviselete a zarándoklatban. JSJevszerint 
ott láttuk Esterházy, Szapáry, Zichy. Cziráky, Török grófokat, Stockinger bárót, Torncsányi 
képviselőt, Lippert József kir. tanácsost István fiával. 

A pápai trón jobb oldalán, emelvényre helyezett asztalon, ott láttunk tizenkét nagy 
kötetet, gazdagon bekötve, melyekben vannak a magyar katholikusok nevei, kik, számra nézve egy 
millió és nyolczszáz ezeren, a zarándokok által hozott feliratot aláirták. 

A pápa a Sala Dúcaiéban egy negyeddel tizenkettő után jelent meg. Előtte léptek be a 
pápai udvar főpapjai és személyzete, kíséretében pedig megjelentek a következő bibornokok : 
Sacconi, Ledochowski, Parocchi, Simeoni, Laurenzi, Hergenröther, Mertei, Martinelli, Schiaffino, 
Pallotti, Bausa, Melchers, Masotti-Vanutelli, Bianchi, Verga, Aloisi-Masella, Cristofori, Mazella. Ott 
láttuk ő szentsége kíséretében még mgr Trégaro séezi és Bécel vannesi püspök urakat. 

Miután ő szentsége a pápa, kit a zarándokok háromszoros éljen harsonája fogadott, a trónon 
helyet foglalt: ő eminencziája Siinor bibornok, Magyarország primása, megjelent a trón előtt és 
felolvasá a feliratot latin nyelven, melyben a katholikus Magyarország hite, hűsége és tánto-
ríthatatlan ragaszkodása van kifejezve az apostoli szentszék iránt. 

Erre ő eminencziája a pápai trón zsámolyára letette az általa felolvasott felirat szövegét, 
mely nagy és fényes kötetbe van foglalva. Egyúttal ugyancsak a főmagasságu bibornok bemutatta 
a pápának Zichy, Cziráky, Szapáry, Esterházy grófokat, kik több zarándok segítségével oda hordták 
a szent atyához ama köteteket, melyekben a felirat aláirói foglaltatnak. 

Most, felállva a trón előtt, a szent atya latinul nevezetes beszédet tartott , emlékeztetve 
különösen ama tanácsaira, melyeket a magyaroknak ezen ország püspökeihez intézett emlékezetes 
encyclikájában adott. E pápai beszéd szövegének közlését fenntartjuk magunknak. 

A zarándokok, midőn a szent atya beszélt, nem tarthatva vissza lelkesedésüket, azt többször 
éljenekben fejezték ki, a melyek a kihallgatás végén szűnni nem akaró egyetemességben törtek elő. 

Végül a szent atya a zarándoklat valamennyi főbbjét keze és lába csókjái-a bocsátotta s 
valamennyinek gyönyörű, kőbe metszett domborművű érmet adott a kihallgatás emlékére. 

Ez utolsó pillanatban, a püspökök, mágnások, a különféle katholikus egyletek elnökségei, 
kiválóan a jó könyvek terjesztése végett alakult Szent-István-Társulaté, koszorúba fonva a pápai 
trón előtt, valóban nagyszerű látványt nyújtottak, melyben a ruházatok gazdagsága és változatai, 
valamint az arczokon kigyuladt lelkesedés lángjai a hit ama nagy idejének emlékét varázsolta 
vissza, a midőn szent István birodalma az Apostoli Szent Székhez való ragaszkodásában jólétének 
és nagyságának legbiztosabb alapját vetette meg. 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVIN A PROVIDENTIA 

P A P A E XIII 
ÁLLOCUTIO 

H A B I T A I N C O N S I S T ! ) R I 0 

DIE XXV. NOVEMBRIS MDCCCLXXXVII. 

Venerabiles Fratres ! 

Anniversaria die appetente, qua ante annos quin-
quaginta sacerdotali consecratione accepta, sacris ad al-
tare operati primum sumus, Deo immortaii maximas, ut 
aequum est, gratias et agimus et habemus, quod Nos 
ad hanc aetatem incolumes benigne conservant. Simul 
vero temperare animo non possumus, quin libens efc 
gratus cogitatione percurrat orbem christianum, eius rei 
caussa, non usitato modo gestientem. Neque enim dis-
sirnulabimus quod apparet et est in aliéna laude non in 
Nostra ponendum : perspicitis enim, Venerabiles Fratresi 
quanta laetitiae publicae fiat significatio, quam sit volun-
tatum magnus consensus, quam varia et exquisita effusae 
pietatis testimonia. Omnes hominura ordines, cunctis 
terrarum partibus, privatim, publicae, certant prosequi 
Nos omni genere officii: legationibus, litteris, peregri-

nationibus vel longinquis ultro susceptis, et missis in-
genti numero muneribus, de quibus verissimum videtur, 
materiam et opus propensione superari voluntatis. Qua 
in re admirabiliter fulget Dei benignitas et virtus, qui 
in magnis Ecclesiae laboribus vires eius confirmât ac 
fulcit; qui pro nomine suo certantibus solatia t r ibui t ; 
qui providentiae suae consilio ex malis ipsis uberem 
bonorum messem educit ; fulget item Ecclesiae gloria, 
quae originis vitaeque suae vim divinam ostendit, ac di-
vinum quo regitur vivitque spiritum, quo fit ut fidelium 
mentes et voluntates uno eodemque vinculo invicem, 
itemque cum supremo Ecclesiae Pastore iungantur. — 
Jucunditatis sensus, quos baec omnia intuentes experimur, 
Venerabiles Fratres, ad Dei et Ecclesiae gloriam in 
conspectu vestro significamus, palamque profitemur ani-
mum Nostrum tot ac tantis cbristiani populi in Nos 
studiis penitus permoveri, nec fieri posse, ut eorum No-
bis ullo unquam tempore excidat recordatio. 

At longe alia ratione homines Ecclesiae infensi in 
hac nostra natione catholica commoventur. Non enim ad 
amplectenda pacis studia, sed ad bellum in Ecclesiam 
urgendum intenti, iuris nomen obtendentes iniuriis, nec 
dubintates contumeliis suis populäres iras contra hanc 
Apostolicam Sedem infiammare, novum gravemque No-
bis et catholicis cunctis dolorem nuper inussere. 

Quid enim aliud actum est recenti ilia civilis po-
testatis sanctione, qua Italiae cives ecclesiastica lege 
décimas solvendi ab iis qui nulla hac in re auctoritate 
pollent, exemti sunt, nisi ut ius illud violaretur, quo 
Ecclesiae datum est ut bona quae huius vitae sunt 
acquirere, retinere, administrare libere queat ; quid aliud 

actum nisi ut cleri conditione in graviores rerum augu-
stias coniicienda, minuatur ipsi facultas rationibus divini 
cultus consulendi, inopiae pauperum sublevandae, et ipsius 
sacri ministerii decus dignitatemque tuendi ? 

Nec vero his finibus acerbitatum Nostrarum caussae 
continentur. Periculum enim Ecclesiae impendet, idque gra-
vissimum, ex lege etiam quae perferenda dicitur, quaeque 
princípium ducit ex iis doctrinis quibus Ecclesiae status divi-
nitus constitutus evertitur. Agitur enim de patrimonii eccle-
siastici ratione novis civilis potestatis devincienda legibus, 
quae eo spectant ut omni vi canonicarum legum quae de 
bonis Ecclesiae latae sunt, sublata, omnique Ecclesiae in 
bona sua iure adempto, tota in iisdem bonis auctoritas 
et ius in civilem potestatem transferatur : administratio 
autem eorumdem bonorum et procuratio laicis viris a 
populo elëctis tradatur, qui auctoritate Ecclesiae sum-
mota, rei publicae dumtaxat administris ec civili iuris-
dictioni subiiciantur. Videtis, Venerabiles Fratres, quo 
vulnere Ecclesiam sauciaret nova lex, si jussa fuerit, quia 
non modo disciplinam perturbaret, sed et potestatem et 
libertatem Ecclesiae laederet, adeo ut dum ex una parte 
laicis viris ad Ecclesiam vexandam arma non obscure 
traduntur, ex altera in ministerio ipso suo, in ipsa divini 
cultus ratione in ipso catholicae institutionis munere, 
alieno pendere cogatur arbitrio. — Est et alia caussa 
quae Nos vacuo a sollicitudine animo esse non sinat : 
scilicet iuventuti metuimus cum multi illuc spectent ut 
publicarum scholarum alumni magis ac magis potestati 
Ecclesiae vel in ipsa religionis institutione subducantur. 
Quae res praesertim apud catholicos perspicuum est 
quantum a iustitia discrepet, et quanti publice privatim-
que mali materiam contineat. 

Haec pericula prospicientes, vehementer angimur huius 
catholicae nationis caussâ, cum Nobiscum reputemus luctuosa 
mala, quibus populi misere obruuntur, religione contempta. 

Nos haec hodie, ex hoc loco, vobis, Venerabiles 
Fratres, et universo catholico orbi significamus, Deum 
rogantes ut publicas Italiae res in melius vertat ; efficiat-
que ut omnium consilia et opera ad verum patriae bonum 
et decus dirigantur. — Ceterum, Venerabiles Fratres, 
omnem fiduciam Nostram in Eius potentia et benignitate 
collocemus: videt enim Deus de monte sancto suo labo-
res populi sui, et quamvis brachii sui virtuti explicandae 
moram faciat, tarnen, praestituta consiliis suis maturitate, 
opportunam Ecclesiae suae opem deesse non patitur. 

Nunc vero apostoliéi officii ratio postulat, ut variis 
catholici orbis Ecclesiis novos pastores praeficiamus. 
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EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, decz. 1. Pápai jubiláris kiállítás a fővá-

rosban. V . — Ideje, hogy befejezzük rövid ismerteté-
sünket az eddig hazánkban páratlan kiállításról, melyet 
a közp. női bizottság rendezett. 

Ha azt mondjuk, hogy nem volt 1. szt. egyház-
megye, mely ezen kiállitáson nem lett volna képviselve, 
eléggé hangsúlyoztuk ennek valóban országos jellegét. 
Az esztergomi és egri főmegye, valamint a nagyváradi 
és győri egyházmegye részéről felajánlott ajándéktárgya-
kat már méltattuk, vegyük a többi egyházmegyéket ér-
seki tartományok szerint. A nyitrai egyházmegye ugyan 
nem nagy mennyiségű, de szép kivitelű egyházi fehér-
neművel volt képviselve ezen kiállitáson. A pécsi egy-
házmegye ugyan maga rendezett kiállítást a Pécsett és 
néhány községben gyűjtött tárgyakból, melyeket egye-
nesen Rómába szállítottak, mielőtt még a fővárosi ki-
állítás megnyílt volna, de azért itt sem hiányzott. 
Apponyi Sándorné grófnő öt igen diszes misemondóruhát 
ajánlott fel és hat oltárteritőt, ft. Perényi Antal ur, 
körmendi plébános pedig 62 darabra rugó igen prakti-
kus gyűjteményt ajánlott fel egyházi fehérnemüekből ; 
volt ebben 34 alba, 10 vállkendő, 6 corporale és 12 ke-
helytörülő. Ft . Dvorzsák János ur pedig, ki ugyan Bu-
dapesten állandóan lakik, 21 kötetre menő saját kiad-
ványait diszkötésben és több kisebb ércztárgyakat aján-
dékozott. 

A székesfehérvári püspök ur ő mlga, ft. Pauer Já-
nos egy diszes vörös bőrkötésű misemondókönyvön kivül 
102 darab egyh. fehérneműt ajánlott fel, solid és prakti-
kus kivitelben. A szombathelyi egyházmegye is szépen 
volt képviselve. Hidasy Krisztina urnő Ő nga buzgó el-
nöksége alatt a szombathelyi nők 80 tárgyból álló szép 
gyűjteményt ajánlottak fel szentséges atyánknak. Két 
diszes casula, két ciborium-köpeny, három alba, két 
karing, több corporale, még több palla és purificatorium 
szép és elismerésre méltó ügyességre és áldozatkészségre 
valló ajándékok voltak. Nem hiányzott a gyűjteményben 
más prakticus dolog sem. Volt ott pacificale, 2 olaj-
szelencze, canon-tábla, bursa, magánstóla, csengetyühuzó 
stb. szóval a legnagyobb gonddal a legkisebb részletekig 
volt gondoskodva. A miskei plébániából egy karing 
ajánltatott fel, a pinkafői B. sz. Mária társulat egy mise-
mondó ruhát és egyh. fehérneműt ajándékozott; ugyan-
csak a pinkafői irgalmas nénék egy misemondóruhát, a 
Lakner nővérek pedig egy diszes karinget küldöttek. 

A váczi egyházmegyéből első sorban emlitésre méltó 
a püspöki papnevelde ajándéka. Nem sok, de rendkívüli 
finom munka, csupa egyházi fehérnemű. De ezek méltó 
feltűnést keltettek. Különösen az alba, oltárteritő, a pal-
lák stb. oly kiváló művészies ügyességgel vannak előállítva, 
hogy a vörös és fekete czérnával hímzett szép alakok és 
diszitmények nem tűhegygyei, hanem tollhegygyel lát-
szottak oda varázsolva. — Egy diszes, fehér bőrkötésű 
album egy latin költeményt rejtett a váczegyház-
megyei papság és hivek részéről. — H.-M.-Vásárhe-

L. lapunk 40. sz nov. 16. 

lyen is akadt több buzgó hölgy (Lukács R. Oláh M. 
Oravecz J . és Rostás R.), kik minden elismerésre méltó 
buzgósággal csinos kivitelű egyh. fehérnemüek előállí-
tásán fáradoztak, melyek osztatlan tetszésben részesülének. 

A veszprémi egyházmegyéből gróf Széchenyi Dénesné 
egy igen díszesen himzett casulát küldött és a Pápa 
melletti kovácsii apáczák egy szép karinget ajánlot-
tak fel. 

A Csanádi egyházmegyéből első helyen kell, hogy 
megnevezzük gróf Csekonics Endrené, Cziráky Constance 
grófnő ő mlgát, ki két casulat ajánlott fel, melyek egyike 
gazdagság, finomság és remek kivitel által valóban ki-
tűnt. — Gróf Zselénszky Róbertné számos hölgyet tudott 
környékén megnyerni a szent ügynek, kik nemes oda-
adással és szép sikerrel száznál több egyh. fehérneműt 
készítettek, melyek között nem egy minden dicséretre 
méltó darabb van. Még a távol Erdély is küldött néhány 
szép tárgyat, különösen egy valóban diszes módon és 
finom művészettel dolgozott casulát (a nagyszebeni 
sz. Orsolya-szüzek részéről) egy ezüst ciboriumot, him-
zett takaróval együtt (a nagyszebeni szt. Ferencz-rendi 
nővérek zárdájából) stb. stb. 

Hogy az egri érsektartományra visszatérjünk, kezd-
jük meg a kassai egyházmegye ajándékaival, melyek 
közöl már emiitettük a kassai ft. káptalan diszes ezüst 
monstrantiáját góth ízlésben. Említenünk kell még dr 
Répászky J . apátkanonok ur ő ngának ajándékát, ki 2 
kötetes kitűnő dogmatikájának egy díszpéldányát ajánlotta 
fel szentséges atyánknak. A rozsnyói egyházmegyéből 
ft. Schopper György püspök ur ő nmlga szép mennyiségű 
tárgyakat küldött. Egy casulán, egy pár oltárpárnán, 
magánstólán és ciborium, köpenyen kivül jó sok egyházi 
fehérneműt (9 alba, 9 karing, 27 vállkendő, 36 corporale, 
18 palla, 53 purificatorium, oltárteritő stb.) Rimaszombat 
város katholikusai egy pár igen díszesen kiállított párnát 
ajánlottak fel szentséges atyánknak, melyek egyikén szent-
séges atyánk, a másikon a város czimere megfelelő arany-
hímzéssel körülvéve látható. 

A szepesi egyházmegyéből főt. Császka György 
püspök ur ő excja remekkivitelü ezüst urmutatóján kivül, 
melyről már más helyen beszéltünk, a következő aján-
déktárgyak voltak kiállítva : Késmárk városa katholikusai 
egy damaszt asztalteritőt és 12 darab asztalkendőt 
ajánlottak fel, melyeket saját városukban készítettek, 
ügyesen beleszővén szentséges atyánk czimerét. A gyö -
nyörü munka, mely a hazai szövőiparnak díszére válik , 
általános tetszést aratott. Ft . Korponay Ede, alsóruzsbachi 
plébános, szintén jubiláris pap, — egy szépen himzett 
fehér casulát ajánlott fel ő szentségének. A rózsahegyi 
püspöki leánynevelő intézet egy igen gazdagon és dí-
szesen aranynyal hímzett párnát küldött a pápai jelvé-
nyekkel, mely méltó feltűnést keltett. A'szepes-olaszii püsp . 
árvaház pedig egy igen szép magánstólát gyönyörű hím-
zésekkel ajánlott fel. A liptó-teplicskai hivek egy ol-
tárteritőt és két kisebb antipendiumot szép vörös kivár-
rásokkal készítettek. 

A magyar tengerpart sem hiányzott Magyarország, 
hódolatában. Fiumében Leard Francovich Ilona úrhölgy 
elnöklete alatt alakult hölgybizottság 219 darabra menő 
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szép és értékes gyűjteményt küldött. Yan ebben két 
diszes kimzett casula, 1 pluviale, 1 ezüstkehely, 1 gyö-
nyürü casette 1000 frankkal aranyban (I fedeli di Fiume 
littorale ungarico) és egy-két tuczat számra rugó egyh. 
fehérnemű. — A gróf Szapáry Gézdné ő excja védnök-
sége alatt álló Mária-árva-intézet 89 darab egyh. fehér-
neműt készített. A fiumei munkák általában ugy szép-
ség, mint soliditás tekintetében nagyon tetszettek. 

Voltak ezeken kivül sokan, kik névtelenül küldték 
be ajándékaikat, quorum nomina scripta sunt in libro 
vitae. 

Szóval, hogy befejezzük vázlatos ismertetésünket, — 
Magyarország méltóan lesz képviselve a nagy nemzet-
közi versenyben és szentséges atyánknak vigasztalására 
fog szolgálni a kedvelt magyar híveinek buzgósága és ál-
dozatkészsége gyűjtötte sok szép tárgyat együtt lát-
hatni. ? 

Budapest, november hó 18. A budapest-fövárosi 
képviselőtestület viselt dolgaival vajmi kevés alkalmunk 
van foglalkozni e lapok hasábjain, mégis olykor-olykor, 
kivált ujabb időben, a város atyáinak gyűlésterme oly 
jeleneteknek szinhelye, oly határozatoknak szemtanuja, 
melyek ugy elvi, mint gyakorlati fontosságuknál fogva 
messze kihatnak a főváros határain tul. 

Igy közelebb az ország központjának képviselete 
oly tárgyalásnak volt szintere, amely valláspolitikai tekin-
tetben méltán mintaképül szolgálhat széles e hazában. 

Budapest egyik részében, Ó-Budán ugyanis egy uj 
temető kihasitása vált szükségessé, mint egy évvel ez-
előtt a főváros dunán-inneni nagyobb részében, hol a 
város terjedése és a lakosság tulszaporodása folytán a 
kerepesi temető elégtelennek bizonyult, ugy hogy a jö-
vőre való tekintetből uj és a népesség várható növekedé-
sének megfelelő sírkertről kellett gondoskodni. A balparti 
(pesti) uj sírkert kihasitásánál azonban szem elől tévesz-
tették ama kötelezettséget, hogy az uj temetőben a vallás 
megszentelt jogainak és az élőkre nézve féltékenyen őrzött 
hitközösségnek megf'elelőleg külön temetőrész hasittassék 
ki. Az uj temető is „közös" lesz emiatt, vájjon Isten 
nagyobb dicsőségére-e és a kath. elvek helyes alkalma-
zására, vagy az egyedül üdvezitő hit igazolására-e ? ezt 
fontolgassák mások, hiszen „anyagilag" nem csorbittatik 
senki, a holtak pedig sírjaikban megférnek egymással, 
ha egy katholikus mellett protestáns, református vagy 
lutheránus vagy görög-keleti aluszsza a hosszú álmot a 
végitélet trombitájának harsanásaig, — csak a zsidók 
gondoskodtak magukról és a többiektől, a keresztények-
től elzárt sírkerttel bírnak ma is a kerepesi temetőben, 
hová szegény és gazdag egyaránt hitsorsosa mellett ta-
lálja a hantját, holott a „keresztény" temetőrészben már 
csak a gazdagoknak, kik 100 frtot fizethetnek a sír-
helyért, jut a hat lábnyi gödör, mialatt a szegényebbe-
ket kiutasitották az uj temetőbe, ki egész a budapesti 
határ végső széléig, ekkép is bebizonyítván, hogy az em-
berek előtt nincs, csak Isten előtt van egyenlőség. 

Minek is tanítják a katekizmusban, a hittanban, a 
papnöveldékben, hogy csak az egy igaz hit üdvezit, hogy 
Szentlélek templomai vagyunk és hogy az igazság s té-

vely közt nincs egyezkedés sem itt, sem a túlvi lágon?! 
Minek is temetkeztek az első keresztények a katakombákba ; 
minek kellett a legutóbbi időkig megszentelt temető, mely-
ből az Isten szent vallása ellen vétők ki voltak zárva ? ! 
A modern pogányság idejében a hivő, ki keresztény ha-
lállal mult ki, az öngyilkos tőszomszédságában is vár-
hatja a föltámadás napját ! 

Voltak — és béke legyen velők — akik bizalmas 
körben felszólaltak e visszás állapot ellen, de a „gyakor-
lati" emberek — akik a kath. igazság és jogérzet el-
hallgatásával akarják e világot megtéríteni, fölvilágosítani 
és üdvözíteni (igen,, ilyenek is vannak szép számmal!) 
— elnémítottak minden fölszólalást ; megmaradt a „kö-
zös" temető, amelyben a zsidók kiváltságos, külön töm-
böt k épeznek. 

A nagy közönség ugyan álmélkodva nézi a vallási elvek 
ez egymásba olvadó elzüllődését, és a szabadon gondol-
kozók megelégedéssel utalnak ez állapotokra, mondván : 
ha ez elvegyülés a sírkertben, a jövő élet kapujánál he-
lyén van, minek akkor a külön templom, külön egyház, 
külön pap ? ! Es logikájuk a jelzett körülmények között 
nagyobb hatással volna, ha a nép, a jó kath. hivő nép 
hitérzülete a külsőségeken tul nem tenné magát és a 
hitelvekhez nem ragaszkodnék oly szilárdsággal, melyen 
a gyakorlatban látható interkonfesszionalizmus megtörik. 
A lelkipásztorok buzgó működésének köszönhetjük ez 
eredményt, és épp ez bátorít föl ama kérdésre, vájjon a 
főváros balparti részében nem lett volna-e elérhető ez, 
amit a jobbparton, Ó-Budán tényleg fölmutathatnak?! 

Az ó-budai uj sírkert kijelölésénél ugyanis a zsidók 
mozgolódni kezdtek az iránt, hogy az uj temetőben ne-
kik külön terület adassék, melyet fallal elzárhatnak a 
többitől. Biztos lévén győzelmük, a keresztény hitköz-
ségek neki bátorodtak és a zsidókkal közösen akcziót 
indítottak az iránt, hogy az ó-budai uj temetőben min-
den vallástestület elkülönített sírkerttel bírjon. A főváros 
képviselő testületében a közös kérvény érdekes tárgya-
lásra adott alkalmat, amelyet jellemez mindenek előtt 
ama ténv, hogy senki sem szólalt fel a zsidók elkülöní-
tett temető része ellen, de a zsidó képviselők közöl 
nviltan senki sem támogatta a keresztény hitközségek 
hasonló követelését. A keresztények — more patrio ! — 
hajba kaptak, (,csak képletileg') amennyiben voltak oly 
„fölvilágosodottak" köztük, akik a liberalizmus és val-
lási egyenlőség örve alatt a katholikusoktól és a keresz-
tény felekezetektől megvonni akarták azt, amit a zsi-
dóknál természetesnek találtak s kifogás nélkül megsza-
vazandónak véltek, teljes készséggel meghajolván a 
„Chewra Kadischa" előtt. Mások ellenben — egytől-egyig 
világiak ! — annál nagyobb hatással emeltek szót a val-
lási testületek jogai érdekében, minél inkább helyezkedtek 
a tényleg fennálló állapotok alapjára, melyeket eltagadni 
nem lehet, és amelyek bizonyítják, hogy a vallásközö-
nyösség egyes excentrikus emberek önválasztotta kitün-
tetősége, de a nagy közönség, az, amely adójával az 
államot, a fővárost fenntartja, a mely munkájával a 
társadalmat gazdagítja, híven ragaszkodik vallási elveihez 
és lelkipásztoraival együtt külön temetőt is kiván. 

A főváros képviselőtestületének nagy többsége ez 



318 RELIGIO. 357 

utóbbinak értelmében hozott határozatot és igy O-Budán 
meg fog valósulni az, hogy akik egy hitközséghez tartoznak 
vala,együtt fognak pihenni a sírkertben, mi által vége vettetik 
ama sok anomáliának, mely a katholikusok és három-négy 
felekezet együttes temetkezéséből, gyakran egy s ugyanazon 
órában történt elhantolásából következett, és ami annyira 
képes a hitelvek, legmagasztosabb hitágazatok elmosó-
dását maga után vonni. 

Ez esemény nagyon tanulságosnak látszik. Aki 
ugyanis ráér visszaemlékezni ama heves vitákra, melyek-
kel husz év előtt Budapesten a katholikus iskolák, te-
metők stbinek elközösitése véghez vitetett, nagy válto-
zást fog észlelhetni, nem annyira az emberekben, mint 
eljárásukban. A nagy közönség, a választók tömegének 
vallást-fentartó érzülete nagy diadalt aratott a vallás-
talan liberális doktrinarizmus fölött, amely utóbbi kény-
telen meghajolni amaz előtt, annyira, hogy akadnak 
olyanok is, kik a kath. házassági szentség megvetésével 
a polgári házasság híveiül vallják magukat, de a man-
datum kedveért a külön-külön temetők mellett szólaltak 
föl, habár másfelől meg többen voltak olyanok, akik 
tiszta meggyőződésből, szivből-lélekből fogták pártját a 
vallás elengedhetetlen követelményeinek, annál nagyobb 
elhatározottsággal, minél több alkalmuk volt meggyőződni, 
hogy a vallásközöny, az úgynevezett felekezetnélküliség 
legkönnyebben vezet az erkölcsi közönyre, amely minden 
társadalomnak a legiszonyúbb phylloxerája. Igy történt, 
hogy a fővárosi képviselet megszavazta a vallásoktatás 
kihatóbb s rendszeres kiosztásának költségeit ; igy esett 
meg most, hogy az ó-budai uj temető kihasitása alkal-
mából a vallástestületi s igy a hitvallásos különválás-
nak érvény szereztetett. 

Yajjon e példák nem szolgálhatnának-e ösztönzésül 
hasonlóra a főváros más temetőire nézve? Yajjon e pél-
dák az ország szivéből kiindulva nem adnak-e utmutatást 
a vidéknek a vallástestületi jogok tiszteletben tartására 
nézve, ahol ezek sérelmet szenvedtek ? 

Ami Budapestet illeti, azokból elvitathatlanul kitű-
nik, hogy a főváros lakossága, nevezetesen a háromszáz 
ezeret megközelítő katholikus hivők sokasága, derék lel-
kipásztorainak egyházi vezetése alatt a közelmúlt „fele-
kezetnélküli" tévelygéseit s megpróbáltatásait nagyobb 
baj nélkül átélte, és hogy manap a közhangulat még a 
városi képviselőtestületben is, hol pedig a katholikusok 
nincsenek számukhoz aránylag képviselve, többségében 
teljesen szakítva a vallásközönyös liberalimussal, igen 
kedvez amaz igényeknek, melyek kielégítése nélkül a 
vallási béke meg nem állhat. Pedig ily jogos igények 
még nagy számmal várják érvényesülésüket ugy a hitélet, 
mint az iskola terén. Szinte önként kínálkozik tehát most 
az alkalom ennek elérésére, nevezetesen mindama sebek 
orvoslására, melyeket a korábbi korszak a hitközségek 
jogain s igazain ütött. 

A fönebbi eset tanúbizonyság arra, hogy nincs ok 
pesszimistának lenni, és ha ettől még meszsze esik az 
Optimismus, a nagy czél megérdemli legalább a kísérle-
tet, hogy a főváros katholikusainak nagy száma legalább 
hitközségileg és társadalmilag oly szervezettséggel, ille-
tőleg oly tömörüléssel birjon, mint a felekezetek vagy a 

zsidók, akik a városházán és képviselőtestületben mindent 
keresztülvisznek annyira, hogy nemcsak együttvéve több 
előnyben részesülnek mint a katholikusok, hanem az 
utóbbiak ügyeiben is döntő befolyással bírnak, pedig 
fele annyian sincsenek. Fr. Laicus. 

Kassa. nov. 29. Az uj püspök beiktatása. — 
Ma ment végbe nagy ünnepiességgel Bubics Zsig-

mond kassai püspök beiktatása. Az uj püspök tegnap 
érkezett meg : fogadtatása impozáns és igazán rokon-
szenves volt. Már útjában is részese volt több helyen a 
fényes ováczióknak, s utja valóságos diadalmenet volt. 

A legtöbb állomáson ünneplő tömeg várta azt a 
vonatot, melyen az uj püspök székhelyére utazott, Mis-
kolczon volt az első üdvözlés. Répászky és Yagáts apát-
kanonokok meleg szavakkal fogadták Bubics püspököt, 
ki szívélyesen válaszolt. A megye határán, Szikszón a 
papság és a nemesség, élükön a szikszói plébános és 
Kelcz főszolgabíró rövid beszéddel üdvözölte az uj püs-
pököt. Kassán,, mint már emiitettük is, impozáns volt a 
fogadtatás. Mikor a vonat berobogott a pályaházba és 
Bubics alakja láthatóvá vált, harsány éljenzések hang-
zottak fel. Münster polgármester rövid, magvas üd-
vözlő beszédet tartott, biztosítva az érkező püspököt, 
hogy Kassa város lakossága valláskülönbség nélkül, 
örömmel üdvözli a kimagasló lelkészt, mint püspökét. 
Bubics szívélyes szavakban mondott köszönetet, melyet 
meg-megujuló éljenzések követtek. Majd Komáromy al-
ispán a megye nevében üdvözölte a püspököt. Yálasza 
után megindult a beláthatatlan kocsisor be a városba. 
A szemináriumi templom előtt Bubics püspök rövid időre 
megállott s bemenve imát mondott. Aztán folytatták az utat 
a püspöki rezidenczia felé, hol Bubics püspök mindjárt 
visszavonult lakosztályába. Este fáklyászene volt a püspök 
tiszteletére. Lekly tanár intézett beszédet az ünnepelt-
hez, ki meleg szavakkal mondott köszönetet a fényes fogad-
tatásért. A püspöki rezidenczia előtt lévő tért pompá-
san kivilágították. 

A beiktatási szertartás nov. 29-én ment végbe a 
papnöveldei templomban. Az első padsorokban polgári és 
katonai méltóságok fényes sora foglalt helyet, a pompás 
magyar díszruha mellett a polgári fekete kabát és a 
katonai díszruha díszelgett. A város és megye előkelő 
hölgyei nagy számmal voltak jelen. A püspök pontban 
5 órakor érkezett a templom bejáratához, hol Szabad 
Ferencz nagyprépost fogadta, intonálva a Tedeumot, 
melyet a zenekar Schöpf müvével folytatott. A püspök 
a főoltár elé lépve, meghajolt s elfoglalta a püspöki 
trónust, hol a püspök a felöltöztetés befejezése után 
meghagyta a pápai és királyi levelek felolvasását, melyek 
a püspöki kinevezést és annak megerősítését foglalják 
magukban. Belki Károly püspöki titkár először ő felsége 
magyar szövegű kinevezési okmányát olvasta fel s utána 
a pápai brévét, mely a kinevezést az egyház részéről 
megerősíti. Az okmányok felolvasása után Szabad Ferencz 
pontifikáló nagyprépost a papság nevében hódoló be-
szédet intézett a püspökhöz latin nyelven, melyre Bubics 
püspök ülve, rövid beszédben, latinul válaszolt, mire kez-
detét vette a hódolati kézcsók, mely alatt a zenekar Kren 
„Ecce sacerdos magnus" müvét adta elő. A remek zene 
utolsó akkordjai még visszaverődtek a templom iveiről, 
a midőn Bubics Zsigmond püspök a szószékre lépve, 
magyar szent beszédet intézett a hívekhez. 

Beszédének alapját a keresztény vallás fontossá-
gának történelmi alapon való fejtegetése képezte, mely 
nélkül sem az egyénnek, sem a népeknek nincsen élete; 
a vallás az emberiségnek, a társadalomnak, az egyénnek 
egyedüli alapja, vagy angyal, vagy ördög ; vagy van va-
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lakinek vallás a szivében, vagy nincs ; vagy van élet, 
vagy nincs ? Ez állításokat, illetve kérdéseket fejtegette 
a kiváló egyházi szónok, a történelem örök igazságaival 
bizonyítva, hogy egy nemzet valódi nagygvá csak akkor 
lehet s a népek duló árjában ugy biztosithatja fennál-
lását, hatalmát, ha egész működését, minden tettét az 
Istenben való szent hit támogatja, és ha igazi keresztény. 
Bebizonyította, hogy nemzetünk valóban nagy csak azon 
királyaink kormányzása alatt volt, a kik vallásos alapon 
uralkodtak és népeiknek példaképül szolgáltak a vallá-
sosságban. Gyönyörű beszéde végén imát és áldást mon-
dott a püspök a pápára, a királyra, a kormányra és en-
nek működésére, egyházmegyéje minden községére, a 
megyéjében lakókra valláskülönbség nélkül. 

A püspök beszéde után a főoltárnál a „Veni sancte"-t 
intonálta, melyet a zenekar Mozart remek po'sicziójának 
előadásával folytatott. Ezután kezdetét vette a nagymise, 
melynek zenéjét „ E s t b e n Kerner József székesegyházi 
karmester irta. A mise végeztével az immár beigtatott 
püspök apostoli áldást hirdetett és osztott, melylyel a 
lélekemelő ünnepély a harangok folytonos zúgása köze-
pette tizenegy óra után egy negyeddel véget ért. 

Déli 12 órakor kezdődött az üdvözlő küldöttségek 
fogadtatása. Ma az egyházi, világi és katonai hatóságok 
tisztelegtek. Holnap az egyesületek és tanintézetek tisz-
telegnek. Az uj püspök által adott díszebéd a Schalk-ház 
dísztermében köriilbelől 500 teritékkel délután két órakor 
kezdődött. A terein diszesen fel volt díszítve. Az asztal-
főn a püspöktől jobbra Braumüller hadtest-parancsnok, 
Mattyasovszky főispán, balra pedig Darvas főispán, Jókai 
szemben vele, Szabad Ferencz püspöki helynök és Münster 
polgármester stb. foglaltak helyet. A megyei és városi 
előkelő hölgyek a karzaton voltak. Az ötödik fogásnál 
emelkedett fel Bubics Zsigmond és a következő pohárkö-
szöntőt mondotta, melyet a jelenlevők állva hallgattak 
meg : „Az emberi szívnek és léleknek egyik szép virága 
és tulajdonsága, hogy megemlékezzék azokról, kik velünk 
jót tettek, fejezzük ki hálánkat azok iránt, kik tényezői 
voltak boldogságunknak. (Hall juk! Hall juk!) Mint ezen 
egyházmegye püspöke kötelességemnek érzem poharat 
emelni annak tiszteletére, kinek itteni jelenlétemet kö-
szönhetem, ki engem állásomban megerősített és nekem 
áldását küldte, ki egyházam atyja, a szentséges római 
pápára, (Éljenzés) ki világi gondjai között egyedül csak 
azt óhajt ja és kívánja életében teljesíteni, hogy a nem-
zetek között a békét és szeretetet előmozdítsa, (üdénk 
helyeslés.) 

Adja Isten, hogy ezen törekvésének és erre irá-
nyuló imájának lássa felséges gyümölcsét a népek egyes-
ségében. (Lilénk éljezés.) Nagy köszönettel tartozom még 
felséges urunknak, apostoli királyunknak, (Szűnni nem 
akaró éljenzés) ki szent István koronájával ékesítve, a 
kereszt ragyogó diszével diszesitve, őrködik fölöttünk. 
(Hosszas éljenzés.) Legyen ezen ragyogó kereszt hitének 
boldogsága s reményének teljesülése, legyen ezen ragyogó 
kereszt hitének boldogsága s reményének teljesülése, le-
gyen ezen fejét ékesítő korona védője minden ellenség 
ellen, (Helyeslés) hogy dicsőségesen uralkodva lássa hü 
népeit, hü magyarjait az __ erkölcsökben, a vallásban és 
szabadságban virágozni. (Élénk éljenzés.) Tartsa meg a 
mindenható a női erényekben tündöklő királynénkat 
(Hosszas éljenzés,) a trónörököst egész családjával és az 
egész uralkodóházat.a (Szűnni nem akaró éljenzés.) A 
katonai zenekar erre a hymnuszt eljátszván, szónok ek-
kép folytatja: „Kötelességem még szeretett hazánkról és 
azokról is megemlékezni, (Halljuk !) kik ő felsége bizalma 
folytán Magyarország sorsát tart ják kezökben. (Éljenzés.) 
Kívánom, hogy kormányunk bölcsesége és odaadása a 
magyar népet & békesség, a jólét és boldogság révpart-
jaira vezesse. (Elénk éljenzés.) Nem akarok hálátlan lenni 
Kassa városa és ezen lelkes felsővidék iránt, mindenek előtt 

Kassa városával és polgáraival szemben kell tiszteletem-
nek s hódolatomnak kifejezést adnom, kívánva, hogy 
valamint ős régi czimerében az angyal tar t ja czimeröket, 
ugy az isteni gondviselés angyala adjon nekik jóllétet 
és boldogságot. (Éljenzés.) Engedjék meg végre, hogy 
megemlékezhessem mélyen tisztelt és szeretett vendé-
geimről is, óhajtva, hogy Isten tartsa meg mindnvájokat 
távol levő családjaikkal együtt! (Hosszas éljenzés.) 

Az éljenzések csillapulta után Szabad Ferencz kas-
sai nagyprépost állott fel s a következő beszédet mon-
dotta : Ha a történelem fel szokta jegyezni a jelesek ne-
veit, kik királyfiukat nevelnek, nemkülönben fontos hi-
vatás jut azokaak is, kik herczegfiakat nevelnek s a 
kik csak vallásos és hazafias oktatásával bízatnak meg. 
(Halljuk !) Hogy a képesség, munkásság és szerzett érde-
mek gyakran egyházi és világi kitüntetéssel jutalmaz, 
tatnak, természetes; de az, hogy a kiérdemesült nevelő 
mint ritka tulajdonok, kiváló tudományosság és fényes 
erények birtokosa egy kitűnő káptalan tagjává nevez 
tessék ki, és annak fődiszét képezze, hogy megállja helyét 
a parlamentben, hová polgártársai bizalma juttat ta ; hogy 
a legfelsőbb helyen oly figyelmet gerjeszszen, hogy me-
gyei püspökké szemeitessék, ez a mai székét elfoglalt 
püspök kizárólagos érdeme és dicsősége. (Hosszas éljenzés.) 
Hogy pedig ő a mi egyházmegyénknek jutott főpásztorul, 
a mi szerencsénk és hasznunk, kik ennélfogva örömtelten 
és lelkesedéssel^óhajtjuk, hogy Isten főpásztorunkat so-
káig éltesse ! (Éljenzés.) 

Ezután Zajnay nagyváradi kanonok szólalt fel. A 
szivek rokonérzelmes barátságának, kölcsönös szereteté-
nek nem utolsó symboluma — úgymond — az egymás-
nak nyújtott , egymást melegen szorító kézpár. Ha két 
jó barát találkozik, csak ugy kezet szorít egymással, mint 
mikor válik : igy fejezi ki érzelmét, igy nyilvánítja rokon-
szenvét, barátságát, kölcsönös szeretetét. Ha festő volnék, 
ugy ma két egymásba tett kezet festenék, egyet „Kassa", 
egyet „Nagyvárad" felírással. (Éljenzés.) 

A szónok igazi lelkesedéssel jellemezte Bubics püs-
pököt. Az ő múlt ja — úgymond — útvesztő, mert ha 
nézed papi jellemét, mellette látod fényes ismereteit, ha 
látod szerénységét, megakadsz bölcseségén ; ha keresed 
a műpártolót, megleled a Meczenást is ; ha feltűnik a le-
ereszkedő emberbai'át, nem siklik el szemed előtt az 
igazságos előljáró ; ha keresed a kanonokot, püspököt 
találsz, ha kérdezed mit adott eddig Bubics püspök a 
hazának? melegen érző, magát soha meg nem tagadó 
lelkületét; mit a szegény éhezőknek, szegényeknek, szen-
vedőknek ? kincseket, melyeket már tolvaj el nem visz, 
rozsda meg nem emészt. (Szűnni nem akaró tetszés és 
taps.) Útvesztő az ő múltja, útvesztője a legnemesebb 
érzelmeknek, az elévülhetlen érdemű jótetteknek. (Tetszés.) 
De hát ily mult mellett, mi marad a jövőnek? Mit ad, 
mit hoz Bubics püspök Kassának, egyházmegyéjének, 
papjainak, híveinek ? Elhozta, odaadja mindenét, mert 
elhozta, odaadja önmagát. (Hosszas éljenzés.) Légy tehát 
üdvöz, jó atya, tieid, gyermekeid közepette. Odanyújtottad 
Váradon társaidnak felszentelt búcsúzó jobbodat, fogadd 
el itt tieid között a mi üdvözlő jobbunkat. (Szűnni nem 
akaró taps.) De nyuj t juk ezen üdvözlő jobbunkat azon 
lelki kapocsnál fogva, mely szentegyházunk tagjait a 
világ négy tájékáról összeköti, nektek káptalani és pap-
társaink ; üdvözlünk benneteket annak közelében, kit mi 
adtunk nektek ; annak kormánya alatt, kinek igája édesr 
terhe könnyű lesz nektek. (Tetszés.) Mi elbucsuzunk a 
kartárstól, hogy ' nektek és nálatok hagyjuk a legjobb 
atyát, a püspököt, kinek legyen kormánya boldog, a 
milyen áldott emléke nálunk ; legyen élete hosszú, a 
milyen elvakithatatlan fényben fog ragyogni neve és em-
lékezete nálunk. Legyetek boldogok ti és ő ! (Élénk tet-
szés és taps.) Az u j kassai püspök urat az Isten éltesse l 
(Hosszas élénk éljenzés.) 
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Erre általános figyelem és lelkesedés között emel-
kedett fel Jókai Mór, Kassa város képviselője és a kö-
vetkezőleg szólott : E magasztos ünnepélyen senkit sem 
képviselek, hanem képviselem a régi barátságot és a 
még régibb tiszteletet az ünnepelt iránt. (Nagy tetszés.) 
Küldve senki által nem vagyok, de megjelentem ünne-
pelt püspökünk meghívására, hogy örömmel teljesítsem 
az általam előadandót. (Halljuk ! Hall juk!) Legelső szava, 
melyet hangoztatott, éppen ugy, mint a ma hallott nagy 
szónoklatai, minden beszéde valóban örök emlékű fog 
maradni rám nézve. (Tetszés.) Ahhoz, hogy Magyaror-
szág róm. kath. főpapjai a hazát, az egyházat és a trónt 
egyformán szivükbe foglalják, hozzá vagyunk szokva. 
(Igaz! Ugy van!) Püspökünk is folytonosan az oltárt, a 
trónt és hazát foglalta össze minden szónoklatában. (Él-
jen !) Ez nem is lehet máskép, mert hazánk fundamen-
tuma mind az oltárnak, mind pedig a trónnak, s ezen 
nyugszik a másik kettő. (Éljenzés.) A valódi főpap hiva-
tása az, hogy e hármat egyesítse szivébe, (Helyeslés) de 
mai remek szónoklataiban hallott annyi emelkedett mon-
dás közöl legjobban megragadott engem az, hogy non 
virtute verborum, non virtute signorum, sed virtute ani-
mi. (Nagy tetszés). A lélek volt tehát az, mely szavából 
mindenütt kihangzott, a lélek volt az, mi engem mélyen 
meghatott (éljenzés) és amiben én biztositékát találom 
annak, bogy azon nagy remények, melyeket most meg-
erősítve inaugurált is, melyeket Kassa város püspökének 
missziójához nemcsak a vidék, de a haza, a trón és a 
mivelődés egyaránt köt, valóban teljesülni is fognak. 
(Hosszas éljenzés és taps.) Ha én kívánhatok neki valami 
jót, az csak az lehet, vajha érje meg azt, hogy nagy 
missziója teljesedjék, hogy elmondhassa, meg vagyok elé-
gedve önmagammal (hosszas éljenzés); teljesedjék az, mit 
mai remek latin nyelven mondott szónoklatában hangoz-
tatott, hogy azé a korona, ki az igazság fegyverével 
harczolt; kívánom, hogy ő a koronát fejére tehesse! 
(Éljenzés.) 

Némi szünet után felkelt a nagyváradi papnövelde 
igazgatója dr Czobor Béla, tartván a következő nagytet-
széssel fogadott beszédet: Feladatom egyik legszebbikét 
teljesítem ma, midőn a nagyváradi papnövelde elöljárói-
nak és a lyceumi tanároknak testvéri megbízásából po-
harat emelek itt nagynevű kormányfőnk örömünnepén, 
mely egyúttal a hazafias papnevelésnek is ünnep (Nagy 
tetszés.) Méltóságod apostoli és hazafias ihletű atyai sze-
retettel nevelte és képezte hazafiakká Szent-László egy-
házmegyéjének fiatal levitáit, (Hosszas tetszés és taps) 
meg lévén győződve, hogy hazánk csak addig lesz boldog, 
mig hazafias lesz klérusa; ez okból a nagyváradi pap-
növelde elöljárói jókivánatukat ekkép fejezik ki : adja a 
gondviselés, hogy Kassa fenkölt szellemű püspöke u j 
egyházmegyéjének sok uj levitát nevelhessen, (Nagy tet-
szés) kik az ő hazafias és apostoli teljéből merítve, vete-
kedve áldozzanak Isten oltárán a haza boldogitására ! 
(Hosszas tetszés és taps.) 

A díszebéd, minőt még Kassa nem látott, felhatkor 
véget ért. Bubicsot távozáskor lelkesen megéljenezték. 

A püspök a kassai szegényeknek 1000 frtot és a 
nőegyletnek 500 frtot adományozott. „Egyetértés 

Róma, 1887. november hó 30-án. (Ered. tud.) Az 
országos magyar zarándoklatról. — 

Alig érkezett Magyarország herczeg-primása az 
örök városba, már is ujabb öröm szállta meg a magyar 
zarándokokat. Szombaton, azaz november 26-án, azon 
örvendetes hirrel leptek meg minket, hogy ő szentsége 
hétfőn, 28-án és kedden 29-én a magyarokat külön-külön 
adandó kihallgatáson fogja fogadni. Vasárnap, 27-én 

ünnepélyes nagy misét hallgattunk sz. Péter templomá-
ban, a mely után Palotay László nagyváradi cz. kano-
nok s esperes plébános magyar sz. beszédet tartott a za-
rándokok számára, meghatóan ecsetelvén a zarándoklat-
nak czélját. A zarándokok szivét a legkellemesebb érzel-
mek tölték el, s ájtatos megindulással borultak sz. Péter 
sírjára, hogy onnét buzgó fohászaikat küldjék az egek 
urához. Mindenki megelégedett, boldog vala; még csak 
egy kívánságunk volt : ő szentségét láthatni. Végre ez 
is beteljesedett. A várva-várt nap elérkezvén, hétfőn 
délelőtt 10 órakor, körülbelül 250-en gyülekeztek a Va-
tikán bejárata körül, hogy a magán kihallgatás nagy 
kegyében részesüljenek. 11 órakor léphettünk ő szent-
sége magán termeibe, a hová rövid vártatva Krisztus 
Urunk helytartója megérkezett. Ünnepélyes csend között 
foglalta el székét, s mellette Dulánszky, Császka ő excjaik 
s gróf Esterházy Miklós magyar főúr állottak, bemutat-
ván egyenkint ő szentségének a zarándokokat. O szent-
sége mindenkit valódi atyai szeretettel és leereszkedéssel 
fogadott. Még a legszegényebb földmives családja után 
is kérdezősködött s a következő szép szavakkal bocsátá el 
magától : accipe meam apostolicam benedictionem pro 
te, pro uxore, et pro prolibus tuis. Az egyházi férfiak-
hoz is különféle kérdéseket kegyeskedett intézni s rájuk 
és híveikre apostoli áldását adá. S hogy ezen boldog 
perczekre mindig visszaemlékezzünk, mindenki egy csinos, 
diszes tokba zárt érmet kapott emlékül a sz. atyától. 

Az őszinte öröm könyei hullottak szemeinkből, mi-
dőn a legmagasabb trónnál a legmelegebb atyai szeretet-
tel találkoztunk s önkénytelenül is e szavakra fakadt lel-
künk : „Tartsd meg Isten sz. atyánkat, Krisztusnak hely-
tartóját !" 

E szép jelenet kedden, november 29-én, ismétlő-
dött ; a zarándokok másik részét e napon fogadta ő szent-
sége magánkihallgatáson. — November 30-án volt az 
ünnepélyes fogadtatás. A zarándokok között már kedden, 
29-én délután belépő jegyek osztattak ki. Másnap, nov. 
30-án, 11 órakor gyülekeztünk a Vatikán tágas folyosói 
alá s onnét az úgynevezett Sala dúcaiéba vezettek. E 
nagy teremben voltak felállítva a svájczi gárda katonái ; 
ő szentsége számára egy emelkedettebb trón van ké-
szítve. Miután a zarándokok itt egybegyének, belép-
tek a római bibornokok s a pápai trón körül elfoglal-
ták helyeiket, azután megérkezett Magyarország herczeg-
primása. A trón közvetlen közelében voltak még a 
magyar főpapok és főurak a főrangú hölgyekkel együtt. 
Egy mellékasztalon valának elhelyezve a magyarországi 
aláírások vaskos kötetei. Pont 12 órakor a pápai ne-
mes gárda és az udvari papok kiséretében érkezett ő 
szentsége a Sala dúcaiéba. Trónját elfoglalván, Magyaror-
szág herczeg-primása a trón elé lépve ő szentsége lábai-
hoz borult s csókjával illeté azokat, azután néhány lé-
pésnyi távolságra megállván, ékes latin nyelven, elragadó 
szónoki hévvel s fiúi kegyelettel mondá el a hódoló felira-
tot. Azután pedig az aláírások köteteit rakták ő szentsége 
lábaihoz ; majd ő emja a Sz.-István-Társulatot, a főpapo-
kat, főurakat és főrangú hölgyeket mutatta be ő szent-
ségének. Ezek megtörténte után, ő szentsége felállott s ' 
erős hangon, örömtől eltelt szívvel mondá el köszönetét, 
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áldást mondván a magyarok apostoli királyára, a fölsé-
ges uralkodó házra, a generosa et nobilis gens hunga-
rára s a jelenlevő zarándokokra, mit az utóbbiak 
térden állva fogadtak. Az apostoli áldás után, a szeretet 
és leereszkedés által elragadott magyar zarándokok há-
romszoros éljennel köszönték meg a sz. atya valóban 
páratlan kegyességét. Dr Way and. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
Az egri egyházmegyei irodalmi egylet 1887. 

évi november hó 24-én, a lyceum jogigazgatósági termé-
ben rendes közgyűlését tartotta. Tárgyak valának : 1. El-
nöki megnyitó. 2. Titkári jelentés : a) Az egylet tevé-
kenysége ; b) A kitűzött pályázat eredménye ; c) Pénztár 
állása ; d) Kegyeletes megemlékezés Tárkányi Béla Jó-
zsef elhalt egyleti s választmányi tagról. 3. A ker. kath. 
egyház és feje ; XIII. Leo pápa. Értekezés Dr Böhm 
Jánostól. 5. Indítványok. 6. Tisztviselők választása. 

IRODALOM. 
*** Alkalmi örömhangok. Óda. Mélt, és ft. Bubics 

Zsigmond kassai egyházmegyei püspök ur, legmélyebb 
tisztelettel üdvözölt székfoglalásának örvendetes ünnepé-
lyén zengi a s.-a.-ujhelyi káplántestület. 1887. nov. 29. 
S.-A.-Ujhely, 1887. — Derék munkatársunk, Paszlavszky 
Sándor tolla sikerülten tolmácsolja a legnemesebb érzel-
meket. Minden verssor kezdő betűje egyúttal alkotó 
része egy ünnepi feliratnak, melynek szövege a költe-
mény élén van eképp összegezve : AZ ISTENÉRT, A 
HAZÁÉRT, AZ IRODALOMÉRT LELKESÜLŐ ÉS AZ 
EGYHÁZMEGYÉJÉT ATYAI SZERETETTEL S IGAZ-
SÁGOSAN KORMÁNYZÓ PÜSPÖK, ÁLDÁSA AZ EM-
BERISÉGNEK. 

= Paptársaink szíves figyelmébe ajánljuk a Buda-
pesten megjelenő „Népnevelő" cz. kath. nevelés- és ok-
tatásügyi lapot, melyet dr Komlóssy Ferencz szerkeszt, Zel-
liger Alajos főmunkatárs támogatásával. — A „Népnevelő" 
mindinkább nagyobb kört hódit maga köré s már Ma-
gyarország legtávolabbi megyéibe is eljutott ; ezen nagy 
elterjedettségénél, nemkülönben azon körülménynél fogva, 
hogy a jövő évben ismét több megyés püspök fogja azt 
megyebeli papsága s tanitói karának ajánlani, a „Nép-
nevelő" nem lehet hivatva helyi érdekek támogatására. 
Ezen okból „az érsekújvári tan. egyes, közlönye" czimét 
ezennel leteszi, mindazonáltal biztosítja a t. tagokat, hogy 
buzgó működésüket, amennyiben az általános érdekű tan-

ügyi dolgokra vonatkozik, ezentnl is figyelemmel kiséri 
s támogatni el nem mulasztandja. 

-j- Beküldettek: Beatrice, mint az egyház jelképe 
Dante divina Gommedia müvében, jelesül a Purgatorio 
XXVIII—XXXI. énekeiben. — Tanulmány. — Irta 
Csicsáky Imre. Budapest, 1887. 16 1. 

Jeles munkatársunk nagy hivatottságot árul el a 
világ legnagyszerűbb költeményének magyarázására. Foly-
tassa tanulmányait : azok előtt nagy czél vár megva-
lósításra. 

= Megjelent és beküldetett ; A kereszt diadala, 
vagyis a keresztény kibékülése Istennel s bejutása az 
örök dicsőségbe. Imakönyv minden állapotbeli keresz-
tények számára. Biggel nyomán irta Kunszigethi Mihály. 
Egyházi jóváhagyással. Budapest és Winterberg. Nyomatta 
a tulajdonos Steinbrenner János, 1887. 18-r. 544 1. 

Éz a kis imakönyv valamint tartalmának magas 
ascetikai becsénél ugy egyszersmind külalakjának szép-
ségénél fogva hitbuzgalmi irodalmunkban ritkítja párját. 

= Előnyös változáson ment át a negyedik évfo-
lyamba menő, „Korunk" czimü kath. heti lap, a mennyi-
ben neves férfiak arczképeit és más csinos kivitelű ké-
peket ad. A fővárosi lapok közt a legolcsóbb és neves 
Írókkal dicsekedő heti lap. Ara egy évre 6 frt, Tanitók, 
hivatalnokok, lelkészek és tanulók negyedévre 1 frttal is 
előfizethetnek. Szerkesztősége és kiadó hivatala: Budapest, 
VIII. Mária-utcza 30. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa dr Schlauch Lőrincz nagyváradi 

1. sz. püspök ur ő nmgának, és Hauswirth bécsi skót-
benczés apátnak, a magyar illetve osztrák delegáczióban 
a pápa világi fejedelemsége ügyében kifejtett tapintatos 
fellépésökért kiváló megelégedését nyilvánította. 

— A Linzben megjelenő „Katholisches Vereinsblatt" 
már 9000 példányban jelen meg. Egy év alatt óriási 
siker. Nem csoda, mert az osztrák katholikusok egy 
egész generáczióval megelőztek bennünket a kath. egy-
leti élet terén. 

— Drumont „Az elzsidósodott Francziaország" 
czimü müve 100000 példányban kering világszerte az 
olvasóközönség kezében. 

— Bécsből az osztrák római zarándoklat Rómába 
1888. ápril 4-én indul. Január hóban kalauz fog meg-
jelenni, kellő utasításokkal. 

TARTALOM : VezéreszméJc és Tanulmányok : A magyar zarándokok ünnepélyes fogadtatása a pápa által. — Sanctissimi Domini Nostri 
Leonis divina Providentia Papae XIII. Allocutio. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Pápai jubiláris kiállítás a fővárosban. — 
B u d a p e s t ; A budapest-fővárosi képviselőtestület. — K a s s a : Az uj püspök beiktatása. — R ó m a : Az országos magyar zarándok-
latról. — Kath. Egyleti Élet: Az egri egyházmegyei irodalmi egylet. — Irodalom: Alkalmi örömhangok. — „Népnevelő". — Vegyesek. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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tőné l , és Rudnyánszky 
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IV. , P a p n ö v e l d e - u t c z a 
8. sz. a la t t , h o v a a ne-
ta lán i r ec l ama t iók is, 
b é r m e n t e s n y i t o t t l evé l -

b e n , i n t é z e n d ô k . 

Budapesten, deczember 7. 46, II. Félév. 1887. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

L E O N I S 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
A L L O C U T I O 

H A B I T A A D H U N G A R O S 

DIE 30. NOVEMBRIS. 

Ad iucundum sacerdotii Nostri natalem qiiinqnagesimum, quem Dei conservatoris munere 
beneficioque proxime actUri su mus, laetitiam hodierna die non mediocrem adjungit, dilecti filii, 
conspectus vester: qui sane eadem vel tacitus loquitur, quae modo graviter copioseque Cardinalis 
Primatis explicavit oratio. Et mirum quantum Nobis affért solatii, praesertim in tantis sollicitu-
dinum caussis, ista animi vestri eximia et nobilis significatio. In qua quidem Nobis, rerum veterum 
memóriám repetentibus, vere videmur vestigia agnoscere virtutis avitae; eius intelligimus virtutis, 
quam, per ad versas res aeque ac per secundas, Hungaria retinuit, quaeque ipsas eius origines fecit 
insignes, quo tempore magnus apostolus vester beatus Stephanus, cum fundamenta civitati regnoque 
poneret, non aliunde quam ab hac Principis Apostolorum Sede auspicia capienda censuit. Est itaque 
cur vobis magnopere gratulemur istam in obsequio pietateque Apostolicae Sedem fidelem constan-
tiam. Ex quo velut uberrimo fonte si cunctis retro saeculis tanta est in genus vestrum derivata 
salus, quanta nuper commemorata est, parem et similem beneficiorum copiam in omnem conse-
quentem aetatem sine ulla dubitatione, dilecti filii, expectate Viget enim in Pontificatu romano 
divinitus insita virtus, omnino salutem effîciens suapte natura: neque potest accidere huic, quod 
rebus humanis, ut intercidat aut mutetur. Id quidem ita esse pernegant oppugnatores Ecclesiae, 
propterea quod volunt a catholico nomine, a Vicario Jesu Christi Pontifice romano, abalienare 
hominum animos, et huius propagare flammam belli, cuius furentes impetus Nos maxime 
sustinemus. Sed tamen, quod reipsa apparet, non omni ex parte consiliorum suorum exitum 
consequuntur. Vivit enim, favente Deo, religionis amor cum reverentia maxima Apostolicae 
Sedis coniunctus, vivit et valet alte in animis insculptus, praesertim in multitudine. Testis est istud 
ipsum ob sacerdotii Nostri anniversariam memóriám repente excitatum ubique studium : hic ani-
morum voluntarius admirabilisque concentus: haec pietatis popularis tarn illustria et varia, nec 
usitata pignora, quae Pontifici romano ex omnibus terrarum partibus certatim afferuntur. 
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Iam vero ad Litteras encyclicas quod attinet, quarum nuper est facta mentio, ut eas 
Episcopis vestris mitteremus fecit non modo officium Apostolicum, sed etiam singularis in Hun-
garos benevolentia, quae profecto non est in Nobis, quam in decessoribus Nostris, minor. — Avebat 
animus utilia vobis atque opportuna documenta proponere, ob eamque rem plura extimescenda 
virtuti discrimina indicavimus: simul praecepta dedimus de honestate morum, de fortitadine Chri-
stiana, de servanda sanctitate coniugii, de juventute probe fingenda, et alia id genus, quae maxime 
postulare tempus videbatur. — lis praeceptis non dubitamus quin cuncti pro sua quisque parte 
diligenter obtemperetis, Episcoporum vestrorum sequuti, uti oportet, magisterium atque auctorita-
tem. Xihilommus cum tanta sit temporum difficultas, ac tot passim peccanai occurrant illecebrae, 
valde velimus ut mansurum aliquod recte faciendi incitamentum hinc ex eodem f'onte hauriatis, 
unde primum Evangelii lucem, postea multiplex praesertim in rebus dubiis adiumentum patres 
vestri, stirps generosa ac sapiens, hauserunt. — Igitur studete ex Urbe Roma, principe christiani 
nominis, ex augusto Petri et Pauli sepulchro magis magisque dignos maioribus vestris discedere. 
Fortior esto in vobis singulis amor Ecclesiae: sanctius Apostolicae Sedis obsequium : alacrior ad 
christianarum officia virtutum voluntas. Optimus is peregrinationis rornanae futurus est fructus, 
nee inodo ad bonum singulorum, sed etiam ad prosperitatis publicae incrementum longe praestan-
tissimus, cum exploratum sit, non tam armis atque opibus, quam religione, et virtute civiutn 
stare imperia. 

Tu vero, Cardinalis Primas, vosque Episcopi, sic pergite in provehenda populi salute 
strenue versari, ut labore industriaque vestra christianis quotidie laudibus ornatior constanter floreat 
Hungaria. — Nos interim augusto Imperátori Regi Hungarorum, augustae Domui, vobis, venerabiles 
fratres, vobisque, dilecti filii, quotquot adestis, item que familiis vestris, totique Hungáriáé, Aposto-
licam benedictionem, caelestium munerum auspicem, benevolentiaeque Xostrae pignus, peramanter 
impertimus. 

A m a g y a r o k 
(A ,Moniteur de 

Az a fényes és nagyszerű látvány, melyet a teg-
napi fogadtatás a Vatikánban nyújtott, mintegy feltá-
masztása vala ama dicső időnek, midőn Magyarország 
és a szentszék vállvetve harczoltak a fenyegetett polgá 
rosodásért és a keresztény hit fenntartása mellett A 
szent atya, a zarándokokhoz intézett beszédében, nem is 
mulasztotta el e nagy emlékeket felidézni, a melyek 
valóban, Magyarország történetének feledhetetlen lapjait 
alkotják. 

Szent István országa és a pápaság között mindenha 
kölcsönös volt a szivélyesség váltása s az mintegy a 
szolgálatoknak és kölcsönös jótéteményeknek szakadatlan 
lánczolatát fejleszté ki. Legelső s egyik legnagyobb ki-
rályuk, sz. István, — Magyarország e szent Lajosa, — 
miután a lázadókat leverte, a kalocsai püspököt Rómába 
küldé, kérni koronája megszentelését és mintegy meg-
erősítését. O a pápa áldásával ohajtá kezdeni az ország-
lást, a mely oly dicsővé vala fejlődendő. Utóbb, a kö-
zépkor zivataros századaiban, midőn benső viszályok 
dúlták e hazát és testvért testvér, királyt és rokont saját 
vérei ellen uszitának, — mindig a pápák lépnek fel bé-
kitőkül közöttük. Később midőn a félhold keltette győ-
zelmes népáramlat egész Európa elbontásával fenyege-
tett, — ismét a pápa szava emelkedik fel, hogy felhívja 

katholikus világot Magyarország segítségére, a mely 

a V a t i k á n b a n. 
Romé vezérczikke.) 

Eóma. decz. 1. 

akkor a kereszténység bevehetetlen végvára lett hosszú 
időre. III. Kalixtus, II. Pius, II. Gyula, X. Leo neve 
kitörölhetetlen betűkkel marad feljegyezve szent István 
országának évkönyveiben. 

Luther lázadása, a mely egész népeket és orszá-
gokat sodort el magával, habár betört Magyarországba 
is, nem volt képes a százados kötelékeket elszakítani, a 
melyek oly kedvesen és erősen füzék ez országot a ke-
resztény hitegység középpontjához. A büszke magyar faj 
ősi vallását és szeretetét a pápa iránt épp oly féltékenyen 
megőrzé, mint hagyományait és nemzeti függetlenségét. 
Róma neve avval a kiváltsággal bir. hogy magyar szívben 
mindenkor viszhan^ot kelt a hálának és rokonszenvnek. 
Most is, a kath. Magyarország, Francziaország után első 
akart lenni XIII. Leo üdvözlésében papi jubileuma alkal-
mából. Simor bibornok felirata, melynek imént közöltük 
szövegét, — ragyogó ékesszólással, utánozhatatlan lel-
kesedéssel és őszinteséggel tolmácsolá a tántoríthatatlan 
ragaszkodás ez érzelmeit az egyház látható feje iránt, a 
mi Magyarországban családi hagyomány, sőt mintegy 
kiegészítő része a nemzeti örökségnek. 

És vájjon lehetne ez másképp ? Hiszen a veszélyek 
és szerencsétlenségek napjain kereszteseik által a pápák 
valának elsők a fenyegetett Magyarország segélyezésében, 
és ez az ország, mely üdvét nekik köszönheti, azóta bá-
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mulatosan tudta gyümölcsözőkké tenni ama becses csi-
rákat, melyeket a pápák raktak le és mentének meg. 
Hanem, ime most, mily fájdalmas ellentét tárul szemünk 
elé ! Mig Magyarország önállóságának és függetlenségé-
nek élvezetébe küzdötte fel magát, a pápák elveszték 
függetlenségüket és a forradalom fogolylyá tevé őket a 
Vatikánban. 

Nem természetes-e ily körülmények között, hogy 
Magyarország fokozódni érzi szivében a ragaszkodást és 
izmosodni a tiszteletet a fogoly és kifosztott pápa iránt ? 
nem természetes dolog-e, hogy látni akarja őt, a ki 
utódja azoknak a pápáknak, kik Magyarországért min-
dent megtevének, hogy jogtalanul elvett függetlenségébe 
visszahelyeztessék ? Tudjuk, mily erélylyel nyilatkozott 
ez az érzelem, ez az óhaj a római kérdésnek a pápa 
jogai s igényei értelmében való megoldása iránt a leg-
utóbbi kath. nagygyűlésen, Budapesten, a midőn Simor 
bibornok feliratát felolvasták. 

Válaszában XIII. Leo Magyarország és a szentszék 
benső és szétszakithatatlan egyesülésének alapján állva 
igen időszerüen hivatkozott Quod midtum kezdetű ency-
clikájára, melyet, körülbelül 15 hónapja már, a magyar 
püspökökhöz intézett, s a mely, mint tudjuk, hatalmas 
viszhangot keltett Magyarországban. Ez az encyclika a 
katholikusoknak körvonalozta a kötelességeket és maga-
tartást abban a majd titkos, majd nyilt harczban, melyet 
a vallástalan liberalizmus az egyház ellen Magyarország-
ban folytat. A magyar katholikus egyház százados és 
nemzeti jogain és autonómiáján rést ütöttek a sokféle 
ellenségek. Egy hatalmas rész (parti) a katholiczizmust 
ősi és jótékony kiváltságaitól, és szent István országát, 
a fogások egész hosszú sora által, u. m. az iskolák elvi-
lágiasitása (laicisation), a polgári házasság, az államnak 
az egyházi javak administratiójába való jogsértő beavat-
kozása által — keresztény jellegétől törekszik megfosztani, 
a mely eddig alkotmányos jellemvonása volt az országnak. 
A katholikusokon van a sor, hogy szembeszálljanak evvel a 
veszélylyel és pedig ugyanoly erélylyel és állhatatosság-
gal, a milyent hajdan a muzulmán barbársággal szemben 
kifejtének. Ragaszkodni Rómához mindig erősebben és 
rendületlenül; harczolni szakadatlanul, a püspökök ve-
zetése alatt, a vallástalan és szektárius szellem támadásai 
ellen, melyek a magyar egyház jogait és autonómiáját 
veszélyeztetik ; ime, ilyenek azok a tanulságok, melyek 
XIII. Leo válaszából folynak, s melyeket a magyarok, 
mint legbecsesebb s áldásokban legtermékenyebb emlé-
ket, zarándoklatukból magokkal hazájokba visznek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember hó 3. A független erkölcs — 

egész Európában kezdi megteremni gyümölcseit. A saj-
tóban, a parlamentekben, a népies fölolvasásokban addig 
hirdették a rationalisták, positivisták és szabadkőművesek 
az Isten s vallás nélküli erkölcsöt, mig bekövetkezett a 
kimaradhatatlan nagy kudarcz és miglen épp ellenük, 
szerzői és hirdetői ellen, fordult a „fölvilágosodásnak" 
nevezett „szabadgondolkozás," a kinyilatkoztatott vallási 

igazság és letéteményése, az egyház tekintélye alóli 
„emancipatio." 

Nevezetesen két ország szolgál erre nézve bizo-
nyítékokkal. 

Az elnök-válság Francziaországban nem bir any-
nyira politikai háttérrel, mint inkább jelenti a közer-
kölcsöknek a felsőbb és legfelsőbb hivatalos körökig 
való megmételyezését. Grévy és Wilson, valamint az 
esetükbe belemártott többi személyek legnagyobb része 
nem csak a független erkölcs hivei és szóvivői, hanem 
nagyobbára szabadkőműves tekintélyek valának, vagy 
máig is azok. Nekik nagyrészük vala nemcsak a véd-
telen szerzetesek kiűzésében, hanem a papság sanyarga-
tásában, a „semleges" vagyis vallástalan iskola létesí-
tésében, a feszületeknek s vallásos jelvényeknek ebből 
és a törvényszéki termekből való eltávolításában, a val-
lásos eskü eltörlésében, és mindama törvények alkotá-
sában, amelyek következetesen tagadták Isten létét és 
ennek a társadalmi viszonyokra való kihatását. Ok sze-
dették le a feszületet sz. Genovéva templomáról, meg-
szentségtelenítették az Isten házát, hogy abban egy is-
tenitett költőnek, egy gyarló és kinos halállal kimúlt 
embernek oltárt emeljenek, talán ama hátsó gondolattal, 
hogy ők is majd hasonló istenitésben fognak részesülni. 

És ime, amint ama költőt utóiérte sorsa, hogy 
ugyanis hivatalos istenitése daczára a franczia tudományos 
akadémiában kérlelhetetlenül leleplezték túlzásait s hó-
bortjait, — ugy látjuk most, hogy a Pantheonban helyez-
tetését elrendelő intézkedés első aláírója, Grévy köztár-
sasági elnök oly piszkos üzelmekbe kevertetik, melyeket 
még az a parlamenti többség sem mer már mentegetni 
a megbotránkozott közvéleménynyel szemben, amelynek 
tagjai legalább részben aligha lesznek jobbak vezéreiknél. 

Grévy elnökre személyesen az eset annál tanulsá-
gosabb, mivel ő családi viszonyaiban is a független 
erkölcs hive gyanánt viselkedett, és mint ügyvéd a bí-
róság előtt, mint szabadkőműves mester a páholyban 
annak szószólója volt. Rá nézve alig változtat a dolgon, 
hogy kényszeritették a lemondásra, igy vagy ugy az 
eredmény ugyanaz : a személy és hivatalának tekintélye 
épp oly kevéssé lesz reparálható, mint a független er-
kölcsé, mely szerzőinek akarata ellenére épp irántuk 
tette skeptikussá a nagy közönséget, annyira, hogy még 
az esetre, ha kiderülne is ártatlanságuk, sem igen ejtené 
el gyanúját, különösen mikor látja, hogy ugyanazok, 
akik kevéssel ezelőtt még az állam tekintélye és a köztár-
saság reputatiója érdekében hevesen sürgették Grévy 
lemondását, rögtön egyet fordulnak s ugyanazon indo-
kolással maradását mondták szükségesnek. Végre mégis 
jobbnak tartották őt elnémítani, semhogy a független 
erkölcsű franczia köztársaság összes szennyese föl Jegyen 
tárva az egész világ előtt. 

_A franczia köztársaság most készül megülni a 
Bastille megrohanásának százados évfordulóját, az 1789-ki 
forradalmi elvek centenáriumát, mely ünnephez a sza-
badkőművesség a független erkölcs és járulékainak újból 
való kikiáltását szándékozott csatolni. A jelen frauczia 
elnök-válság hasonlít egy kis földrengéshez, mely az u j 
bábeli torony építőinek lába alatt megingatta a talajt, 
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megrepesztette a vakoló munkáját . Ki tudja, mi történik 
még amaz évforduló bekövetkeztéig? 

A francziaországi eset némileg hasonlít a hazánk-
ban mostau épp közszájon forgó aífaire-hez ; okai s kö-
vetkezményei annyira rokonok egymással, hogy szinte 
össze lehetne téveszteni, ha a személyek közt nem volna 
oly nagy különbség, ámbár itt is, ott is a szabadkőmű-
vesség korifeusairól és a független erkölcs hirnökeiről 
szól a nóta. Maga a magyarországi eset lényegének meg-
állapítása nem tartozik reánk : akár van alapja a kósza 
hírnek, akár nincs, akár ártatlanságot, akár bűnösséget 
fedez föl a muzeum s képtári kezelés megvizsgálására 
kiküldött bizottság, ez csak személyes vonatkozással bir-
hat ; az eset közérdekű lényege, véleményünk szerint az, 
hogy a nagy közönség oly hamar elhitte a jelzett ko-
rifeusokról azt, amit első szóra, bizonytalan állításokra 
méltatlankodva szoktak visszautasítani a közélet férfiait 
illetőleg mindaddig, mig bebizonyítva nincs. Még a sajtó 
sőt maga az illető korifeushoz közel álló lap is készség-
gel nyitott tért a gyanúnak oly férfiak irányában, akik 
az akadémiában, parlamentben, népies vagy tudományos 
fölolvasásoknál első szerepet játszottak. 

Honnan van e jelenség? A „középkori sötétség," 
melyet a nap hősei annyiszor állítottak föl rémképül a 
fővárosi közönségnek, aligha szolgálhat magyarázatul ; a 
kath. egyház elleni támadásaik vagy a keresztény val-
láserkölcs gáncsolása adná meg talán a kulcsot hozzá? 

Ne kutassuk apróra, nehogy azzal vádoljanak, hogy 
a szerencsétlenséget kiaknázzuk : elég legyen megállapí-
tanunk azt, hogy a független erkölcs apostolai nem 
mentek a gyanúsítástól, akár adtak reá okot, akár nem, 
és hogy a nagy közönség nagyon függetlennek muta t ja 
magát erkölcseik megítélésében, inkább s gyorsabban 
elhiszi a rosszat, mint a jót róluk. 

Nem hasonlítható ugyan ehhez, de el sem különít-
hető tőle egészen ama szédelgés, melyet a magyar ta-
karék- s hitelszövetkezetnek nevezett pénzügyi vállalat a 
független erkölcs nagyobb dicsőségére és annyi sok sze-
gény ember kárára űzött . E válllalat „felvilágosodott" 
vezérekkel birt, egyikük megszavazta mint volt képvi-
selő a zsidó-kereszténynek mondott polgári házasságot 
is, fölöttébb nagyra tartván „szabadgondolkozását," mely-
lyel addig jár t a kútra meríteni, amig a korsó eltört és 
a bíróság keze alá került. 

Három különböző fokozatban és árnyalatban lát juk 
a fönebbiekben a független morál érvényesülését és 
eredményeit a köz- és magán-életben. Nem szükséges 
külön kiemelni, hogy e három, különböző társadalmi 
nyilvános téren előfordult eset annak hitelvesztettsé-
géről csattanós bizonyítékokat szolgáltat. Állami téren 
Grévy esete nagyon tanulságos elmélkedésre elegendő 
anyagot emel napvilágra. A tudományosság mezején és a 
pénzügyi téren Magyarországnak jutot t a szomorú dicsőség, 
hogy a független erkölcs nem lehet társadalmi tényező ; 
nem is az, mint a nagy közönség magaviselete tanúsítja, 
mely 

v a gy azonnal kész skepticismusával gyanúba venni 
a szabadgondolkozás képviselőit vagy hiszékenységét saját 
károsodásával fizeti meg. Fráter Laicus. 

KalOCSai főmegye. A zomboriak Haynald bibor-
nokhoz. — 

Zombor városa, irja a „P. N.", Haynald Lajos bibor-
nok-érseket hazafias érdemei és a város iránti fejedelmi 
bőkezüségü alapitványai folytán, melyekkel a nőnevelés-
ről 50,000 forintnyi az árvaügyről 80,000 forintnyi 
alapitványnyal gondoskodott, némi szerény viszonzásul 
1887. szeptember hó 28-án tar tot t közgyűlésén díszpol-
gárává választotta s egyben a díszoklevél elkészítésével 
s annak átadásával Sándor Béla vármegyei és Zombor 
városi főispán vezetése mellett tiz tagu küldöttséget bí-
zott meg. A küldöttség tagjai : astenbergi Ast Nándor 
nyug. kúriai biró, Barthal József ügyvéd, takarékpénz-
tári igazgató, dr Csihás Benő Zombor sz. kir. város pol-
gármestere, Fejér Gyula apát-plebános, Gottlieb Márton 
földbirtokos, Koczkár Zsigmond, Zombor sz. kir. város 
országgyűlési képviselője, dr Margalits Ede állami fő-
gymnáziumi igazgató, Széchenyi József kir. törvényszéki 
elnök, Sehäffner József törvényhatósági bizottsági tag 
és dr Sztojkovits Péter földbirtokos, — a küldöttség 
elnökénél, Sándor Béla főispánnál, megbízatásuk tárgyá-
ban ismételten tanácskozván, a díszoklevél szövegét meg-
állapították és a díszoklevelet a lehetőleg legdíszesebben 
kiállít tatták. A díszoklevél antik irályu szövege a követ-
kezőleg hangzik : 

„Mi Zombor szab. kir. város polgármestere, tanácsa 
és törvényhatósági bizottsága, adjuk emlékezetül jelen 
levelünkkel mindenkinek, a kit illet, hogy midőn a mai 
alulirt napon, városunk közügyeinek elintézése végett, 
rendszerinti közgyűlést tar tot tunk volna: akkoron tár-
gyalás alá vettük egyik tagtársunk által az 1886. évi 
XXI. törvényczikk 50. szakasza utasításához képest, kellő 
időben, előlegesen beadott és közszemlére kitett, ama 
indítványát, hogy Zombor szabad királyi város törvény-
hatósága. 

Főmagasságu és Főtisztelendő 
Dr Haynald Lajos 

bibornok és kalocsai érsek urat a város díszpolgárává 
válaszsza meg. 

Eme a város egész közönségének közérzületét 
tolmácsoló indítvány a legnagyobb lelkesedéssel elfo-
gadtatván, 

Főmagasságu és Főtisztelendő 
Dr Haynald Lajos urat, 

a szent római egyháznak, az angyalokról nevezett római 
b. sz. Mária cziméről, áldozár bibornokát ; a kalocsai és 
bácsi törvényesen egyesitett egyházmegyék érsekét, szent 
István apostoli király és Lipót császár jeles rendjeinek, 
valamint több más külföldi jeles rendek nagykeresztését ; 
ő cs. és apostoli királyi Felsége valóságos belső titkos 
tanácsosát, római grófot, Róma város nemes polgárát, a 
magyar tudományos akadémia igazgató és tiszteleti, va-
lamint több más külföldi tudós társaságok tagját, papi 
aranyérdemkeresztest, stb. stb. 

Azon hálás érzelmeknek kifejezéseül, melyekkel Zom-
bor sz. k. város közönsége ő eminéncziája magas sze-

Amaz a 12-ik nevelőintézet, emez a negyedik árvaház, 
melyet Haynald bibornok alapított. 
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mélye irányában, a város közjavát és boldogulását szivén 
hordó és előmozdító kegyes intézkedéseiért és különösen 
a Miasszonyunkról nevezett tisztelendő iskolanénék veze-
tése alatti leányiskolánkra és egy városunkban létesítendő 
árvaházra tett fejedelmi bőkezüségü adományaiért vi-
seltetik, 

Zombor szabad királyi város díszpolgárává egyhan-
gúlag megválasztottuk ; biztosítván ő eminencziájának 
mindazon jogokat, melyekkel Zombor szab. kir. város 
polgárai jelenleg felruházva vannak, vagy a jövőben felru-
háztatni fognak és remélvén, hogy ő eminencziája a város 
törvényhatóságának, hálás érzelmeiről tanúskodó eme té-
nyét szokott kegyességével fogadván, Zombor szab. kir. 
város közönségét jövőre is jóakaratában és kegyességében 
megtartani fogja. 

Kelt Zomborban, Zombor sz. kir. város törvényha-
tósági bizottságának 1887. évi sz. Mihály hava 28. nap-
ján tar tot t rendszerinti közgyűléséből. A város törvény-
hatósága nevében: Dr Csihás Benő, polgármester." 

A díszoklevél bibor piros bársony peluche tokban 
van elhelyezve. Maga a díszoklevél elefántcsont szinü 
gros grain bőrbe van kötve, a czimlap közepén ezüst 
és aranyból van a Haynald bíbornoki czimere kiverve, a 
borostyán levél koszorú zöld, a tövis koszorü vérvörös 
kidomborodó szines emaillal van készítve, a czimer alatt 
a bibornok érdemrendei miniatűr alakban aranykeretü 
szines emaillal vannak kidomborítva s legalul arany ala-
pon fekete antik f raktur alakban van emaillirozott jel-
mondata: „Patiendo mereri" (szenvedéssel érdemesülni). 
A czimlap közepén diszlő valóban mesteri czimert kettős 
szegélyzet övedzi : a külső szegély kidomborodó keskeny 
aranykeret, a belső szegély ezüstbe foglalt kidomborodó 
és színesen emaillirozott arabeszk virágkoszoru, a négy 
sarkon kerek alakú, hasonló díszítés. Az oklevél első 
belső lapját Zombor szabad királyi város finom festésű 
czimere ékesíti. A következő lapokon, melyeket arany-
zsinór füz össze, középkori f raktur Írással a fent közlött 
szöveg, szépen színezett iniczialéval foglaltatik. A diszok-
levél hátsó lapjának szegélyét kidomborodó egyszerű 
aranykeret a lkot ja , egy-egy sarkán lábat képező arany-
szeggel, melynek fejét kék lapis lazuli képezi, a hátsó 
lap közepén két sorban kidomborodó nagy arany betűk-
kel, a következő felirat van ó-német nagy betűkkel: 
„ Zombor 1887. szeptember 28-án," jelezve a napot, me-
lyen a bibornok Zombor sz. k. város első és egyetlen 
díszpolgárává megválasztatot t . Az okmányról aranyzsinó-
ron kinyitható aranytokban függ a város pecsétjét ma-
gában rejtő bulla. 

A fent megnevezett diszes küldöttség november hó 
28-án a reggel i vonattal utazott Kalocsára, hol délután 
1 órakor megérkezvén, az indulóháznál Horváth Ignácz 
érseki jószágigazgató által fogadtatott és négy négyes 
fogaton az érseki palotába szállíttatott, hol Majorosy 
János püspök ur várta a küldöttséget. A bibornok ven-
dégeinek kényelméről főúri és magyar vendégszeretettel 
gondoskodott ; a rendelkezésükre bocsátott tizenhat szo-
bából álló lakosztály a szobák rokoko izlésü bútorzata, 
értékes festvényei és a legcsekélyeb b dolgokról gondos-
kodó uri kényelemben nyilatkozó megtisztelő figyelem, 

a küldöttség tagjai előtt örökre felejthetetlen fog ma-
radni. A bibornok a küldöttséget két órakor délután 
fogadta ; az ebéden személyesen részt nem vehetett gyen-
gélkedése folytán s igy őt az asztalnál Majorossy püspök 
helyettesitette. Kétségkívül gyengélkedése jó részben zom-
bori időzése óta datálódik ; még mindenki bámulattal 
emlékszik vissza azon rendkívüli fáradalmakra, melyekre 
magát főpapi buzgalma által ragadtat ta ; fél hét órától 
reggel fél kettőig délután misézett, prédikált, bérmált, 
az apáczazárdát benedikálta, újból beszédet tartott stb. 
ehhez járul t ujabbi meghűlése országos dolgokra irányuló 
fáradhatlan és bámulatos tevékenysége közben. A kül-
döttség teljes díszben kedden, e hó 29-én déli 12 órakor 
tisztelgett a bibornoknál a díszpolgári diszokmány ünne-
pélyes átadása tekintetéből. A bibornokérsek a küldött-
séget teljes bíbornoki ornátusban, udvari papjaitól körül-
véve, műremekekkel gazdag fogadó termében fogadta. A 
küldöttség vezetője és szónoka, Sándor Béla főispán, 
szép beszéddel üdvözölte ; a beszédben elősorolva a bi-
bornok sokszoros érdemeit, szavait igy fejezte be. 

„Nekünk jutot t a szerecse, hogy a város közönsé-
gének hálájáról tanúskodó eme elhatározásról szóló okle-
velet eminencziádnak mély tisztelettel ezennel átnyujtsuk. 
Fogadja azt eminencziád szokott kegyességével ; tegye 
boldoggá és büszkévé Zombor sz. k. várt)s polgárait az 
által, hogy soraikban az első díszhelyet elfoglalja ; tartsa 
meg őket ezután is kegyességében és legyen meggyő-
ződve eminnncziád, hogy Zombor sz. kir. város minden 
polgára az iránt kéri a mindenhatót, hogy Eminencziá-
dat, a város legnagyobb jóltevőjét, áraszsza el áldásaival, 
és hogy eminencziád az egyház, a haza és kiválólag 
Zombor sz. kir. város javára teljes egészségben és bol-
dogságban az emberi kor legvégső határáig éljen !" 

A főispán ur szép beszédét a mögötte félkörben 
álló küldöttség lelkes éljenzéssel kisérte. A bibornok 
ékes beszéddel vette át a díszoklevelet. A beszéd eszme-
menete (a Bácska közlése szerint, melynek dr. Margalits 
Ede ur tollából folyt és nekünk szívesen átengedett tudó-
sításait használjuk fel) körülbelül a következő volt : 

Az egyház bölcs fejének és az apostoli megbá-
mult királynak kegye őt szerény társadalmi viszonyok 
közül fokról-fokra oly állásra emelte, a hol boldog-
nak érzi magát, hogy a katholikus egyháznak és a 
magyar hazának szolgálatot tehet ; ez reá nézve kö-
telességteljesítés, melyért sem elismerést, sem jutal-
mat nem vár, ha azonban mégis ilyennel találkozik, 
azt köszönettel fogadja s általa még nagyobb szolgá-
latokra lekötelezettnek érzi magát. A mit Zomborban 
a nőnevelés és az árvák ügyében tett, az is csak 
ezen szempont alá esik és hogy e nemes város őt 
ezért 1882-ben és 1887-ben fejedelmi fénynyel fogadta 
s most újból is a tőle telhető legnagyobb megtisztelte-
tésben részesiti, azt hálás köszönettel fogadja és kéri a 
küldöttséget s annak nagyérdemű elnökét, a ki minden-
koron a hazának magas állásában kitűnő szolgálatokat 
tett és tesz ; a ki honfiúi nagy érdemei mellett, a katho-
likus egyház érdekeit mindenkoron a vezetése alatt álló 
nagy vármegyében, mint annak első embere, ugy fel-
karolta, hogy e tekintetben is legelső — hogy Zombor 



318 RELIGIO. 366 

városának az ő bálás érzelmeit tolmácsolni szíveskedje-
nek. melylyel azon kiváló kitüntetést fogadta, miszerint 
a nemes város öt díszpolgárává választotta. Ezen köszö-
net nemcsak a város katholikus lakosságát, az ö főpász-
tori gondoskodására Istentől és az apostoli királytól 
rábízott hiveit illeti, hanem mindazon más vallású pol-
gárokat is, a kikhez a közös hazának közös szeretetében 
nyilatkozó kötelékek fűzik ! 

A fogadtatás után következett a díszebéd, melyen 
a küldöttség tagjain kivül a kalocsa bácsi főkáptalan 
összes tagjai, az udvari papság és Kalocsa városának 
számos honorácziora vett részt. Ebéd alatt a bibornok 
remek szónoklatokban felköszöntötte az egyház fejét, a 
pápát, ki világra szóló bölcseséggel kormányozza világra 
terjedő egyházát; az apostoli királyt és családját, ki ha-
zánkat boldogítva, alkotmányosan kormányozza Magyar-
országot és felvirágoztatja birodalmát ; Sándor Béla fő-
ispánt és családját, ki mint bácsi főispán, a magas kor-
mány intenczióit követve, teljesiti hivatalos kötelmeit és 
azonkívül a katholikus ügyek buzgó támogatásával kö-
telezi le a bácsi érseket; végezetül Zombor városának 
felvirulására emelte poharát. A külön-külön mondott és 
állva hallgatott lelkes felköszöntők után, dr Csihás Benő. 
Zombor város polgármestere, a város nevében mondott 
fölköszöntőt, a melyben a többi között azt mondá : 

„Midőn ő eminencziája egy nagyszabású leány-is-
kolát és egy impozáns árvaházat létesítő fejedelmi ado-
mányaival az emberiségnek és a hazának tett magasztos 
szolgálatai színhelyéül városunkat szemelte ki, igen jól 
tudtuk azt, hogy eme halhatatlan tényeiben irányunkban 
nyilvánuló kegyes rokonszenvét a múltban ki nem érde-
meltük, mert ama lelkesedéssel párosult örömérzet, mely 
városunk apraját-nagyját ő eminencziájának körünkben 
való megjelenésekor felvillanyozta, magas egyéniségének 
ama csodás vaiázsában leli magyarázatát, mely a leg-
magasabb köröktől le a föld népéig a kedélyekre ellen-
állhatatlan hatást gyakorol. Ha tehát lelkesedésünk ő emi-
nencziája kegyes bőkezűségének alkalmi okát képezte is, 
érdemül azt magunknak fel nem számithatjuk. 

Epp ez az, kegyelmes uram és mélyen tisztelt 
uraim, ami városunk közönségét a hálaérzelmek határ-
talan mértékére kötelezi, azon kegyes jótevő iránt, kinek 
alkotó bőkezűsége folytán erőforrásaink büszke öntuda-
tával nézünk egy szebb jövő felé, s kinek áldott ne-
vét örökké fénylő betűkkel tükrözik vissza városunk 
évkönyvei." 

Szavait, a jelenvoltak legzajosb éljenzései között, a 
bibornok éltetésével végezte. 

Barthal József az egyházvédnökség nevében mondott 
szellemes toasztot. 

Antunovics János czimzetes püspök és nagyprépost, 
a káptalan nevében üdvözli hírneves főpásztorát, ki által 
Kalocsamegye és főkáptalana európai hírnévre emelke-
dett. — Astenbergi Ast Nándor nyugalmazott kúriai bíró 
ékes lati n beszédben éltette a bibornokot, ki nyomban 
azon páratlanul szép latinsággal, mely a zsinaton is ál-
talános feltűnést keltett, azon alapmondattal „justifia est 
regnorum fundamentum" a felköszöntő kúriai bírót és a 
jelenlevő törvényszéki elnököt üdvözölte. Gajári főszol-

gabíró a Pestmegye területén időző bácsi főispánt él-
tette, ki saját érdemei alapján aljegyzőből egyik legje-
lesebb főispánná küzdötte fel magát és példányképe 
annak, mily magasra emelkedhetik saját érdemei alapján 
manapság a valódi tehetség. Végül a biboros érsek, a 
reá halmozott sok dicséret és elismerést magáról szeré-
nyen elháritván, dicső elődjének, kinek müveit ő csak 
folytatja és kiegészíti, Kunszt Józsefnek érdemeiről em-
lékezett meg, mire a főispán ur hálaadó beszédével, mely-
ben részletesen megemlékezett a bibornok számtalan kul-
turális és jótékonysági monumentális alkotásáról Bács-
megyében — a fényes diszebéd véget ért. 

A. küldöttség azután megtekintette a bibornok ur 
európai hirü herbáriumát, növénytani könyvtárát, melyek 
a magyar nemzet tulajdonát képezeodik alkotójuk muni-
ficzencziájából, az érseki gazdag könyvtárt, a Notre 
Dame] apáczák zárdáját, elemi iskoláját, polgári iskoláját, 
leánynevelő intézetét, női praeparandiáját, árvaházát, a 
jezsuita atvák kollégiumát, gymnáziumát, alumneumát, 
csilagvizsgáló tornyát, a közkórházat, a tanitóképezdet, 
a kis- és nagyszemináriumot, az ujonan épült fia elemi 
iskolát stb. mind megannyi hirdetőit a bibornok alapító, 
fentartó vagy gyarapító fejedelmi bőkezüségü nagylelkű-
ségének ! 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
Az egri egyházmegyei irodalmi egylet 

íuult hó 2-4-én tartotta közgyűlését, melyen a tagok szép 
számban vettek részt, jeléül az egylet iránti érdeklődés-
nek. A gyűlés következőleg folyt le. 1. Elnök rövid 
megnyitó beszédében markans vonásokkal rajzolta a sajtó 
és irodalmi munkálkodás fontosságát, mely czélból ala-
kult az egyházm. irod. egylet is ; majd örömének adott 
kifejezést a fölött, hogy legközelebb az együttes műkö-
dés érzete és szüksége egy országos egyesületnek, a kath. 
irók tudományos s irodalmi osztályának adott létet a 
Szent-István-Társulat kebelében ; végül érintve XIII . Leo 
pápa közelgő jubileuma ünnepélyét, mely kiváló alkalom 
oly lelkesedést kelt világszerte a katholikusok közt, s a 
közgyűlésnek is módot nyújt az efölötti öröm s a pápai 
trón iránti törhetetlen ragaszkodás és hódolat nyilvánít-
hatására, a közgyűlést megnyitotta. Az elnöki megnyitó 
lelkes fogadtatása átán határozatba ment, hogy az el-
nökség levélben fejezze ki öröme s szerencsenyilvánitását 
a Sz.-István-Társulat tud. s irodalmi osztályának szeren-
csés megalakulása fölött. 2. Ezután titkár fölolvasta 
jelentését az egylet állapotáról s az 1885. okt. 28-án 
tartott közgyűlés óta kifejtett tevékenységéről. E jelen-
tés szerint az egylet bejegyzett tagjainak száma jelenleg 
108. Választmányi ülés tartatott öt, melyek egyikében 
kitüzettek a szokásos pályatételek, szám szerint négy. 
A kijelölt határidőig csak egy pályamunka érkezett be, 
e czimmel : „Népmondák sz. László királyról." A sza-
bályszerű bírálatra kiadott dolgozat, a bírálók egyhangú 
véleménye s okadatolt jelentése szerint, nem ütvén meg 
a mértéket, nem volt jutalmazható. Az egylet által meg-
indított Adatok stb. czimü történeti kiadványból, az 
utolsó közgyűlés óta, négy füzet látott napvilágot, me-
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lyeket a sajtó általános elismeréssel fogadott. A be-
nyújtott s felülvizsgált pénztári számadás szerint az egy-
let vagyona: készpénzben 410 frt 72 kr., Justus-alapit-
vány 50 f r t : összesen 470 frt 72 kr. A titk. jelentés 
Tárkányi B. J . elhunyt vál. tag érdemeinek rövid mél-
tatásával végződött. 3. Következett dr Böhm János vál. 
tag ily czimü értekezése: „A ker. kath. egyház és fejő. 
XIII. Leo pápa." Értekező azzal kezdte, hogy az egy-
ház isteni alapitója Ígéretében birja fogyatkozhatlanságának 
örök érvényű zálogát. Az egyház fogyatkozhatlan szei--
kezete változhatlau, mert kőszálra van épitve. Igen. Péter 
elsősége, a pápaság, az egyház fogyatkozhatlanságának 
oka és forrása. Az egyház fogyatkozhatlan, mert miként 
az igazság, melynek hirdetője, egy, ugy maga az egyház 
is, mint neve mutatja egy. Hódolatteljes szeretettel te-
kint ma az egész kath. világ sz. vallásunk egysége kút-
forrása felé, Róma, szent atyánk felé, ki f. év utolsó 
napján üli áldozárságának félszázados jubileumát. Az 
e s z m e , m e l y azelőtt 18 századdal a nemzetek apostola 
keblét hevítette és a lánglelkü férfiút nem minden fen-
sőbb inspiráczió nélkül Damaszkusból Jeruzsálembe Pé-
terhez vitte : ugyanazon eszme él ma is a katholikus 
meggyőződésben és gyulasztja lángra szent atyjok iránti 
őszinte tiszteletök és rendületlen ragaszkodásuk kifeje-
zésében a katholikus sziveket, az egész müveit világ 
csodálkozására méltó nemes verseny mozgalmaival té-
vén fényes tanúbizonyságot életerejéről és hatalmá-
ról. Ezután jellemzi az időpontot, a mikor szent 
atyánk elfoglalta Péter székét ; közöl az ellentáborból 
néhány nyilatkozatot XIII. Leo pápa személyéről, me-
lyekből kitűnik, hogy mindjárt uralkodása elején tisztelet-
tel hajolt meg XIII. Leo pápa szellem- és jellemnagy-
sága előtt ellenség és jó barát egyaránt. Most visszapil-
lant ő szentsége 10 éves pápaságára. Felsorolja alkotásait, 
elért sikereit minden téren. Helylyel-közzel bemutat sze-
melvényeket ő szentsége költeményeiből, végül a Ram-
polla bibornok államtitkárhoz intézett prograrnm-levelet 
fejtegeti részletesen s kimutatja, hogy ő szentségének 
levelében kifejezett akarata: „Élénken óhajtjuk, bibornok 
ur, hogy ezen, beható elmélkedés utján lelkünk mélyéből 
vett gondolataink mindinkább tért foglaljanak a szivek-
ben", már is mozgalmat idézett a kath. világban. Példa 
rá a trieri, a linczi, a budapesti kath. nagygyűlések ; 
Schlauch Nagyvárad jeles püspökének diplomatikus fel-
szólalása a delegáczióban. A magvas, alapos, sok érdekes 
részletben bővelkedő értekezés midvégig lekötve tartotta 
a jelenvoltak figyelmét, kik is szűnni nem akaró éljen-
zéssel jutalmazták a felolvasót. 4. Babik József-nek az 
egylethez beküldött, „A búcsúkról" szóló dolgozata ügyé-
ben határozta a közgyűlés, hogy a birálói észrevételek 
szerzővel közlendők. 5. Elnök indítványára a közgyűlés 
felhatalmazta a választmányt, hogy az iskolai könyvtárak 
részére az egyleti „Népkönyvtár" cz. kiadvány készletben 
levő füzeteiből akár jutányos áron, akár — ha szüksége 
mutatkoznék — ingyen is adományozhasson. 6. Elnök 
annak kijelentése után, hogy a Tárkányi féle hagyaték 
ügyét legombolyitván, e részben megkapta illetékes hely-

') Videre Petrum, vagyis sz. Jeromos szerint : honoris primo 
Apostolorum def'erendi gratia. 

ről a fölmentést, az egyletet, mint általános örököst illető 
hagyatékot a küzgyülés kezeibe tette le. A közgyűlés ezt 
elfogadván, a választmányt bízta meg a maradt képeké 
tárgyak értékesítésével, s a begyülendő pénznek az egylet 
pénztárába való juttatásával, felhatalmazván egyszersmind 
azt hogy némely tán nem kellő áron eladható képeket 
a lyceumi képtárnak ajándékozhasson. 7. Elnök a maga 
s tiszttársai nevében köszönetet mondván a közgyűlésnek 
a bizalomért, a szabályok értelmében letette hivatalát. 
Következett a tisztújítás. Megejtett választás után a tisz-
tikar 1887/8. évre igy alakult meg: Elnök Zsendovics 
József, alelnök Dr Párvy Sándor, titkár s jegyző Zudar 
Sándor, pénztárnok Luga László ; választmányi tagok : 
Ambrus István, Bartalos Gyula, Böhm János, Demkú 
György, Györgyényi Ignácz, Kandra Kabos, Kerekes 
Arvéd, Kovacsóczy István, Kontra Vazul, Vincze Alajos, 
Zsasskovszky József, Egerből ; Balássy Ferencz, Bartók 
István, Csekó Gábor, Dolánszky Alajos, Foltin János, 
Klampaczky Alajos, Marán János, Végh Pál, Sullay 
István a vidékről. 8. Elnök köszönetét fejezve ki a jelen-
volt tagoknak a szives részvételért, s kijelölvén a jegy-
zőkönyv hitelesítőit, a gyűlést feloszlatta. E. E. K. 

IRODALOM. 
*** X I I I . L e o é l e t e . Vie de León XïII, son sièle, 

son pontificat, son influence, composée d'après des do-
cuments authentiques, précédée de deux lettres de leurs 
éminences les Cardinaux Parocchi et Gibbons, et d'une 
préface de sa grandeur mgr. Germain. Edition française 
entièrement refondue et annotée avec soin par P. M. 
Brin P. S. S. prof, de Théologie dogmatique. Paris, 
Firmin Didot et Comp, imprimeurs-libraires de l'Institut, 
1887. nagy lex-8-r. 2 fényrajzzal, 8 szinnyomattal és 
300 fametszettel. XXI, 723 1. Ára 9 ft. 

Végre megkaptuk. Megkaptuk XIII. Leo életrajzát, 
melyet O'Reilly Bernát hittudor és a szépmüvészetek 
tudora az Egyesült-Államokban a leghitelesebb adatok 
és kútfők alapján szerkesztett, melyek között ott találjuk 
magának a szent atyának sajátkezüleg irt latin emlék-
iratát, a melyet a pápa kitüntetésül, vagyis az O'Reilly 
által szerzett mü hitelességének és irodalmi, valamint 
egyház- és kortörténelmi tekintetben is kiváló becsének 
tanusitásául engedett át használatra. 

Nagy hirhullámzás előzte meg a mü megjelenését, 
A sajtó az egész világon sietett hirdetni, hogy O'Reilly 
iró és Webster kiadó New-Yorkban a világ-csodálta 
XIII. Leo hiteles, kimerítő s irodalmilag valamint mű-
vészi becsre nézve is a nagy pápához méltó életiratára 
készülnek. Most már a nagy kíváncsiság, a felzaklatott 
várakozás ki van elégítve. I t t fekszik a várva várt mű 
Brin franczia sulpiciánus átdolgozásában. Mert ez a mü 
egyszerre öt nyelven lát napvilágot : angolul az Egyesült-
ÁllamoTíban Webster és társ-nál New-Yorkban, valamint 
Londonban Low, Marston, Searle és Rivington kiadásában ; 
németül Bachemnél Kölnben; olaszul a l'unione tipogra-
fica által Turinban ; spanyohd Espasa és társánál Bar-
celonában és holland nyelven a Katholicke Illustratrie 
nyomdájában Bar-le -Duc-ben. 
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Röviden összefoglalva véleményünket: O'Reilly müve 
Brin franczia sulpiciánus által, mint ez utóbbi mondja, 
teljesen „átöntve" — a legnagyobb pápák egyikének 
életrajza iránt támasztható minden igényt kielégít, sőt 
gazdagon közbeszőtt s a világ minden vidékéről, a törté-
nelem minden korszakából vett illustráczióival a legvér-
mesebb reményeket is teljesen kielégíteni van hivatva. 
Mérsékelt ára mellett az egész mintegy ajándéknak 
látszik ; a legkedvesebb s legbecsesebb ajándéknak XIII. 
Leo jubileumának emlékére. 

= Borromaeus, kath. hitszónoklati folyóirat. II. év-
folyam. Szerkeszti és kiadja Horváth Lajos, győrujvárosi 
plébános. 

A pastorális élet tapintatos, figyelmes ismerői elis-
merik ama kérdés nagy horderejéfc, hogy napjainkban, 
midőn a különben jámbor, példás ájtatosságu köznép hit 
dolgában sok tekintetben ignorantiával küzd, oda kell 
hatni az egyházszónoklat terén, hogy a hivő alapo-
san ismerje meg, a mit az Egyház, hogy higyjen, elé 
ad, hogy lelki életében érjenek meg a hitben gyöke-
redző erények gyümölcsei, hogy oszoljon a sötétség, 
mely a lelkipásztornak a lelki élet ügyét egészen felka-
roló önzetlen fáradozásait, odaadó gondozását gyöngíti, 
avagy egészen gyümölcstelenné teszi. — Ürömmel consta-
táljuk, hogy a „Borromaeus" emez uj pastoralis irányt, 
a mily szépen korvonalozta programmjában, méltó sikerrel 
érvényre is juttatta. Felöleli a gyakorlati lelkipásztorkodás 
terén felötlő legkülönfélébb momentumokat, — „a mikor 
és a hol a papnak beszélnie kell", minden aprólékos 
szükségletre tájékozást nyújt. Ünnepi- és vasárnapi al-
kalmakra adott beszédeiben magvas tartalom s kerekded 
szerkezet keretében jut tat ja érvényre életrevaló irányát, 
adva ugyanily irányban szerkesztett búcsúbeszédeket is. 
A gyakorlati lelkipásztorkodás terén fölmerülő legapró-
lékosabb alkalmakat is gondos figyelemmel kiséri, nem 
téveszti szem elől az eskü vő, bet eg gyónt at ás, keresztelés, 
egyházkelő, temetés, első áldozás stb. alkalmával adandó 
talpraesett intelmeket s gondoskodását a különféle szen-
telési actusok (kereszt, tűzoltó-zászló, lourdesi- szobor, te-
metői kereszt, orgona, iskola stb. megáldás) alkalmával 
mondandó beszédek sem kerülik ki. Az említett életre-
való irány mellett, a ftdő. szerkesztő ur gazdag pasto-
ralis tapasztalata, valamint a munkatársak diszes névsora, 
köztük Bobleter, dr Giessivein, dr Kisfaludy A. B 
Klampaczky, Mayrhoffer és dr Steiner praelatusok, Nagy 
Antal, Póda apát, dr Pethő és dr Surányi theol. tanárok, 
Szülik prépost és mások általánosan ismert nevei ez 
életre való folyóiratot meleg pártfogásba ajánlják. 

Hortobágyi. 
= Köszönettel vettük a következő diszmüvet: OrÖm-

dal, melyet mélt. és főt. Bubics Zsigmond kassai megyés 
püspök urnák, a b. szűz Máriáról czimzett ráthóthi pré-
postnak, a Lipót-rend lovagjának stb. stb. püspöki szék-
foglaló ünnepe alkalmával az 1887-ik év november havá-
nak 29-ik napján legmélyebb tisztelete és hódolata je-
léül átnyújtott a kassai premontrei főgymnázium tanár-
testülete. 

= El nem mulaszthatjuk t. olvasóink figyelmét 
felhívni egy jelesen szerkesztett népies katholikus lapra, 
melynek czime: „Téli Esték. A keresztény családok lapja." 
Szerk. Bodnár Gáspár róm. kath. s.-lelkész Szatmáron. 
Megjelen nov., decz., jan. és febr. hónapok minden szom-
batján, s e négy hóra előf. dija 1 frt. 

Terjesztését még egyszer a legmelegebben ajánljuk. 

VEGYESEK. 
x*^ Köszönettel vettük igen magas helyről az „Os-

servatore Romano" ama számát, melyben egyszerre van 
közölve Simor János bibornok ő emjának felirata és 
XIII. Leo pápa válasza latinul s ez utóbbi nyomban rá, 
a latin eredeti fenségéhez emelkedő magyar forditásban 
dr Steiner Fülöp pápai praelatus és sz.-I.-t. alelnök ur 
tollából. A magyar éljen a Vatikánban és a magyar szózat 
az Osservatore Romanoban providencziális események, 
melyeknek hogy nagy következményei legyenek, csak 
tőlünk függ magyaroktól. 

= Kegyelmes föpásztorunk Simor János bibornok 
hgprimás ő emja római útjából szerencsésen visszaérkezett 
székvárosába, hol ünnepélyes fogadtatás várt reá. Ez 
volt a tizenkettedik ut, melyet ő emja Rómába tett. 

— Tisztelt olvasóink figyelmét felhívjuk egy igen 
korszerű munkára. Az előfizetési felhívást nem sokára 
közzé teszi dr Karsch Lollion nagyváradi hittanár ur. 
A mű czime : „Korszerű levelezések." Szerzője a Religio 
t. közönségének r.:gi ismerőse. 

f Köves Péter a saját — ugy neje és gyermekei, 
valamint az összes rokonság nevében fájó szivvel jelenti 
feledhetetlen jó testvérének, Köves nep. János felsőörsi 
prépostnak, élete 75-ik, áldozárságának 58-ik évében f. 
1887. évi decz. hó 2-án déli 12 órakor, a halotti szent-
ségek ájtatos felvétele után végelgyengülésben történt 
csendes kimultát. A drága tetemek f. 1887. évi decz. 
4-én délután 3 órakor fognak a felsőörsi róm. kath. 
temetőbe örök nyugalomra tétetni, az engesztelő szent-
miseáldozat pedig decz 5-én reggel 9-órakor az ugyan-
ottani plébánia-templomban fog a Mindenhatónak bemu-
tattatni. Kelt Felsőörsön, 1887. deczember 2-án. Áldás és 
béke lengjen a kedves halott drága porai fölött ! 

— Köszönettel vettük a nagyérdemű kapuczinus 
rend osztrák-magyar kerületének névtárát az 1888-ik 
évre. Az összes rend védszentje a szeplő nélkül fogan-
tatott b. Szűz; a nevezett tartományé sz. Lipót. Egyházi 
általános védnök Monaco la Valetta Ráfael bibornok ; 
rendfőnök Andermatti Bernát. A mi rendtartományunk 
főnöke ft Ruckmich Placzid, a ki budaörsi születésű. 
Definitorok: Maver Lőrincz bécsi gvardian, Popp Ber-
thold, Berger Márk budai zárdai plébános, Hanuszek 
Titusz pozsonyi gvardián. Custosok : Fekete Fidél bécsi 
vicarius és Steiner Rikárd budai gvardián. Az egész 
tartományban van 90 áldozó pap, a tartományon kivül 
működik 2, theologus van 15, philosophus 3, ujoncz 6, 
laicus 69. 

Kegyeletes adakozás. 
Fehéi-y Antonia péterfillérül 1 frt . 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina Providentia Papae XIII. Allocutio. — A magyarok 
a Vatikánban. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A független erkölcs. — K a l o c s a i f ő m e g y e : A zomboriak Haynald tábor-
nokhoz. — Kath, Egyleti Élet : Az egri egyházmegyei irodalmi egylet. — Irodalom. : XIII. Leo élete. — Borromaeus. — Orömdal. — 

Vegyesek. — Kegyeletes adakozás. 

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

Budapest, 1887. R,udnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 fl't. 

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

demény czimzendö. 

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

NEGYVENHATODIK É Y F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 10. 47, II. Félév, 1887. 

L E O P P . X I I I . 

Universis Christifidelibus praesentes Litteras inspec ta i s salutem et Apostolicam Benedic-
tionem. Quod primo adventantis anni die Deo favente Sacerdotalis iubilaei Nostri solemnitatem 
celebrabimus, omnes ubique terrarum gentes et cuiuscunqne ordinis familiae, quasi cor unum et 
anima una prae laetitiae gestiunt, mirificisque modis in hac temporem difficultate Nobis in sublimi 
Beatissimi Petri Sede divinitus collocatis, solemnia suae fidei, studii, obsequii, et guatulationis 
exhibent testimonia. Haec quidem omnia accepta referimus Deo qui consolatur nos in tribulatione 
Nostra, Eumque sine intermissione obsecramus, ut dominico gregi universo propitins benedicat, 
et optatam iamdiu pacem et concordiam concédât. 

Nos exploratis hisce am oris et antiquae pietatis significationibus permoti, precibusque acl 
id Nobis admotis obsecundantes, ut universi filii ex Parentis sui festivitate aliquod sibi parent ad 
aeternam facilius potiundam beatitatem emolumentum, Ecclesiae thesauros, quorum dispensationem 
Nobis credidit Deus, reserandos censuimus. Quare de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum 
Petri et Pauli Apostolorum Eius Auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifi-
delibus ßomam occasione sacerdotalis iubilaei Nostri peregre advenientibus, ut suorum populorum 
nomine publice et palam pietatem et obsequium testentur, debitum supremae Nobis a Deo traditae 
auctoritati honorem et obedientiam praestent, nec non omnibus pariter utriusque sexus fidelibus 
qui supradictas ad IJrbem peregrinationes mente et corde prosequantur, comitentur, itemque omni-
bus et singulis, qui suam quo vis modo in pia rum huiusmodi peregrin ationum bonum felicemque 
exitum operam conférant, si novendialem supplicationem recitatione tertiae partis SS. Rosarii ipsi 
sacerdotalis iubilaei Nostri diei, Kalendis nempe venturi Januarii, praemiserint, et si eandem suppli-
cationem novendialem intra praest i tutum piarum peregrinationum huiusmodi admissionibus tempus 
itéraverint, ac vere poenitentes et confessi ac Sancta Communione refecti, parochialem suam vel 
aliam quamlibet ecclesiam au t publicum oratorium visitaverint, ibique pro Christianorum Principum 
concordia, haeresuin extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias 
ad Deum preces effudei'int, t um ipsa memoratae solemnitatis Nostrae die, tum die festo immediate 
subsequenti supplicationem novendialem pro cuiusque arbitrio intra praefixum tempus ut supra 
repetitum, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionetr in Domino conce-
dimus. Universis praeterea et singulis qui corde saltern contriti novendiales supplicationes ut supra 
celebraverint, quovis ex hisce die id praestiterint, trecentos dies de iniunctis eis seu alias quomo-
dolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Quas omnes et singulas indul-
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gentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes, etiam animabus in Purgatorio 
detentis applicari posse indulgemus, et hoc tantum anno concessas volumus. In contrarium facientibus 
non obstantibus quibuscunque. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis 
etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica digni-
tate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si 
forent exhibitae vei ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum. sub Annule Piscatoris, die 1 Octobris MDCCCLXXXVII. 
Pontificatus Nostri anno X. 

(L. * S.) M. Card. LEDOCHOWSKL* 
* Kívánatra közöltük ezt az eredeti szöveget. 

D a n t e p o 1 

Irta : Csi<. 

Dr. Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök ő excja, 
a magyar delegáczió 1887. nov. 14-én tartott nyil-
vános ülésén, a külügyi albizottság által a Magyar- és 
Olaszország közt hangoztatott, általános rokonszenvre 
vonatkozólag felszólalván, „nem szeretném, mondá és nem 
is engedhetném meg, ha szavazatomnak, a melylyel a 
jelentést elfogadom, azon értelmezés adatnék, hogy midőn 
rokonszenvemet az olasz nemzet irányában nyilvánítom, 
ez bár hallgatag helyeslését involválná mindannak, a mi 
Olaszországban majdnem két évtized óta történt és kü-
lönösen mélyen sújtotta és sértette azt, kiben egyházam-
nak fejét tisztelem. . . . Dante, az olasz nemzet ezen ed-
dig páratlanul álló költője, a welfek és ghibellinek 
harczai közt, fenkölt szellemével sejtette, látta Olaszország 
egységét és nagyságát, de sejtette és látta azt a két vi-
lághatalommal,, a császárság és pápasággal összeforrva 

A magyar tudományos Akadémia második osztá-
lyáuak decz. hó 5-én tartott ülésén Domanovszky Endre 
1. t. épen napjainkban nagyon közérdekű dolgozatot olva-
sott fel a következő czim alat t : Dante mint politikus, 
a mely dolgozatában a t. felolvasó ur Dante De Mo-
narchia cz. müve nyomán a Divina-Commedia nagy köl-
tőjének politikai nézeteit ismerteti, kimutatni törekedvén, 
hogy „Dante már a távoli középkorban is mily szabad-
elvűén gondolkozott az egyházról és az államról és hogy 
ő volt az első, a ki kimondta, hogy a pápát nem illeti 
meg a világi uralom Róma felett." Örvendetes alkalmul 
szolgál nekem, a kinek a magyarországi kevés számú 
Dante-irodalom terén eddigelé felmutatott munkálkodását 
a m. tud. Akadémia Paradicsom-om kritikájában elis-
merőleg fogadta, mondom, örvendetes alkalomul szolgál 
^z is, meg Schlauch püspök felszólalása, kimutatni, hogy 
Dante azt nem mondotta, hogy a pápát nem illeti meg 
a világi uraló m Róma felett ; másrészől meg igaza volt a 
mélyeszü püspöknek, midőn állitá: Dante fenkölt szel-
lemével nem akarta az állam és egyház szétválasztását, 
hanem Olaszország egységét a két világhatalomnak, a 
császárságnak és pápaságnak összeforrásában kereste. 

i t i k á j á r ó 1. 
iáky Imre. 

Roma e suo impero, 
La quale e il quale (a voler dir lo vero) 

Fur stabiliti per loco santo 
U'siede il successor del maggior Piero. 

Inf. II. 2 0 - 2 8 . 

Hogy a tárgyat minden körülményeivel együtt egész 
mélységében átérthessük, szükséges volna előzetesen a 
középkor mind vallási, mind politikai nézeteit, egymáshoz 
való viszonyaikat és összefüggéseiket egész terjedelmében 
megismertetni ; jelenleg azonban csak a legszükségeseb-
bekre szoritkozom. 

1. Ismeretes, hogy a középkor életvilágát a császár-
ság és a pápaság mozgató ereje vezérlé. É kettő körül 
összpontosul anyagi és szellemi életének minden mozza-
nata. Már a római imperatorokat gyakorta lelkesítette 
az az eszme, hogy az Imperium Romanum, Imperium év 
mundi, világhatalom legyen. Mikor III. Leo pápa, a 800-ik 
karácsony-ünnepén nagy Károlyt német-római császárrá 
koronázta, ezen eszme a kereszténység katholicitása által 
magasabb fenköltséget,megszentiilést, jelentőségesebb alapot 
nyert, feladatául tűzetvén a császárnak, hogy ő mint a test-
vér-nemzetek fejedelmeinek, királyainak elseje, hatalmát 
azok szabadságának fentartására, jólétük előmozdítására, az 
ellenük támadt veszélyek elhárítására szentelje. A politi-
kai forrongások és szenvedélyek hullámzó századaiban, 
jelesül pedig a XIII-ik században, ezen az egyház által 
létesitett császárság, dicső eszméivel mindinkább vesztett 
fenségéből, magasztosságából. Már a sali frank-ház cse-
kélyebb hatású törekvései, utánuk a hohenstaujfok caesaro-
papismusa, főleg a Frigyesek „quod principi piacet le-
gis habet vigorem"-féle felállított elvei, a byzanci csá-
szárok absolutismusával fenyegették a pápaságot. Hogy 
az egyház a politikai hatalom ily túlkapásainak elnyomó 
ölelései elől magát biztosítsa, védje, természetes, fel kellett 
vennie a harezot. Dante, a ki az összemberiség valamint 
az egyesek anyagi és lelki boldogságát lelkének minden 
erejével iparkodott előmozdítani, tudta és hirdette, hogy 
az egyesek mind az összesség kettős czélját, földi és 
örök boldogságát, az ezen czélok elérésére rendelt két 
segítő hatalom, a világi (császárság) és egyházi (a pá-
paság) vezérelheti. E vezetés első alapfeltétele pedig: a 
béke, következőleg a két hatalomnak egymással békébem 

• egységben kell vala működnie a kettős czél elérésére. — 
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Ezen egység, ezen békés összeható együttműködés meg-
szakítását fájlalja a nagy hazafi ; — ezen megszakítás — 
szerinte — az oka Olaszország akkori siralmas helyze-
tének. E kettős hatalom békés egyesítése után való óhaj-
tás adja ajkaira a hazafiúi szeretet és fájdalom megható 
szavait a Purgatorio és Paradiso több helyein. 

Hajdanta, írja, — Róma felett, mely a valódi vi-
lágrend megteremtője volt, két nap ragyogott, a melyek 
az isteni és a földi (boldogság) ú t já t mutatták az embe-
reknek. 

Soleva Roma, che il buon mondo feo 
Due Soli aver, che l'una e l 'altra strada 
Facean vedere, e del mondo e di Deo. 

De manapság? — A h ! Italia! te rabszolga, a nyo-
mornak tanyája lettél ; olyan vagy mint a kormányrúd 
nélkül vergődő hajó a viharos tengeren, — íme a nem-
zetek fejedelemasszonya, söpredékké aljasitá magát. íme 
polgáraid szüntelen harczban állanak egymás ellen, egyik 
a másik ellen agyarkodik. 

Keresd fel, oh! nyomorban senyvedő, tengereid 
partjait , aztán tekints bensődbe, van-e városod, a mely 
békének örvendene? Jöjj , oh! kegyetlen, és nézd tieíd-
nek elnyomatását, — nézd a te Rómádat, mely sirván 
sir árvaságában ! . . . 2 ) 

Ahi serva Italia, di dolore ostello 
Nave senza nocchiero in gran tempesta, 
Non donna di province, ma bordello. 

Ed ora in te non stanno senza guerra 
Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode, 
Si quei che un muro ed una fossa serra-

Yieni, crudel, vieni e veder l'oppressura 
De tuoi gentili . . . 

Yieni a veder la tua Roma che piange ! — 
Vedova e sola ! — 

Olaszország gyászos sorsának okozói a welfek és 
ghibellinek egymás ellen való küzdelme. Ez állja út ját 
Olaszország nagyságának. 3) Helyesen mondotta tehát 
Schlauch, hogy Dante Olaszország nagyságát, a két ha-
talom egységében kereste. 

2. Helytelenül állítják Dantéról, hogy ő volt az 
első, ak i prófétaiihlettséggel az úgynevezett modern állam 
jogosultságát tanította s a politikai hatalomnak teljes elsza-
kadását az egyházitól hirdette.4) Igaz, hogy függetlennek 
nyilvánitá az államot s ez a tana egyszersmind az egy-
házé is, mert az egyház tanítása szerint is, az állam, a 
saját joghatása körébe tartozó tisztán politikai termé-
szetű ügyekben független az egyháztól, de a mennyiben 
azok az ügyek a vallással összefüggésben vannak, 
köteles az állam az egyház törvényeit figyelembe venni. 
Dante szabadságot ohajtott, nem szabadosságot ; független-
séget, de összhangzásban, egyetértésben az egyházzal, hogy 
igy a világi hatalom szintén segítse az embert örök bol-
dogságának elnyerésére. Ez a skolasztika fejedelmének, 
sz. Tamásnak is tana. Es valamint sz. Tamás állítja, 

1) Purg. XVI. 106-108 
2) Purg. VI. 76—78; 82—87; 109, 112. 
3) Parad. VI. 
4) Berich,weiter, Das politische System Dantes 1872. 

hogy a világi hatalom a lelkiekben alá van vetve az 
egyháznak, in tantum saecularis potestas est sub spiri-
tuali in quantum a Deo est supposita, scilicet in his 
quae ad salutem pert inent ,x) — ugyanezt a következ-
tetést vonja le Dante is Monarchiá-jának a császárságra 
vonatkozó eszméiből, hogy t. i. ennek függetlensége nem 
ugy értendő, mintha a császár absolute nem volna alá-
vetve a római pápának : mert a földi boldogulás, kell, 
hogy az örök boldogsághoz viszonyuljon. Quae Veritas 
non sic stricte recipienda est, ut romanus Imperator in 
aliquo romano Pontifici non subjaceat, quum mortalis 
ista félicitas ad immortalem felicitatem quodammodo 
ordinetur. Illa igitur reverentia utetur Caesar ad Petrum, 
qua primogenitus filius debet uti ad patrem, ut luce pa-
ternae gratiae illustratus virtuosius orbem terrae irra-
diet, cui ab illo solo praefectus est, qui est omnium 
spiritualium et temporalium gubernátor . 2 ) Ugyanezt ta-
nították a pápák is. Igy III. Incze : „Nem a hübérről 
akarunk ítélni, hanem csak a bűnről ; non intendimus 
judicare de feudo sed decernere de peccato3) Igy VIII. 
Bonifácz is Ausculta fili és Unam Sanctam bulláiban a 
világi ügyekben csak ratione peccati kívánta a beszólást.4) 
Ebben leledzik amaz elvi roppant különbség. Dante, a 
ki hazáját és egyházát oly fenkölt szeretettel karolta 
át, mint Terenzio Mamiani megjegyzi ,5) az állam és 
egyház szakadását nem akarta. A császár, Dante szerint, 
kell, hogy az egyházzal egyetértve uralkodjék. Ez volt 
az oka, hogy Justinianust is csak akkor szemelte ki 
Isten az állam-kormányzásra és a törvény létesítésére, 
midőn ő Agapetus pápa tanítására az igaz hitre tért s 
igy az egyházzal összhangzásba jött . 

Justinián vagyok, császár, mig éltem, 
Kit ugy megihletet t a kegyes ég, 
S a törvényből fölöst s ürest kitéptem. 

S mielőtt a munkába kezdenék, 
Krisztusban egy természet van, bizonyra 
Hivém s tartot tam, hogy e hit elég. 

De az áldott Agapét, a ki volt a 
Főpásztor, az igaz hitre vezérle 
Igéi által a miket kimonda. 

Hittem neki és ime most beszéde 
Oly világos előttem mint az, hogy van 
Igaz s téves minden ellenvetésbe'. 

S mihelyt az egyház tanát felkaroltam, 
Isten kegyének lelkesítni tetszett 
A nagy munkára s én magam ráadtam. 6) 

3. Azt sem állította Dante, hogy a pápát nem illeti 
meg a világi uralom. Ellenkezőleg elismeri, hogy a csá-
szár adhat az egyháznak védelmül patrimonium-ot, a 
pápa pedig elfogadhatja azt, mint az összegyház birtokát. 
Dicere, mondja Dante, quod Ecclesia sic abutatur patri-
monio sibi deputato est valde inconveniens. Poterat impe-
rátor, in patrocinium Ecclesiae, Patrimonium et alia de-

l) Thom. in II. Dist. 44. qu. 42. a. 3. 
~ 2 ) De Monarchia III. 16. 
- 3) Decret. Gregor. 1. 11. lit. 1. c. 13. 

Du Puy, Histoire de diífer. de Bonifác. 1655. De omni 
temporali Summus Pontifex habet cognoscere et judicare ratione 
Ijeccati. 

5) T. Mamiani, La politica di Dante. 1865. 148 1. 
6) Par. VI. 10—14. (V. ö. Csicsáky Imre, Paradicsom. U9. 1.) 

47* 
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putare. Poterat et vicarius Del recipere non tamquam 
possessor sed tamquam fructuum pro Ecclesia, pro Christi 
pauperibus dispensator.*) Dante a császárnak csak a fel-
ügyeleti jogot tulajdonitja. Ha ő a pápák világi uralma 
ellen volt, a mint némelyek állítják, miért dicséri nagy 
Károlyt, a ki a longobard megtámadás ellenében a pápa 
birtokát védelmezte s a római sas szárnyai alatt sietett 
azt segélyezni ? 

Midőn a longobard agyarja tépi 
A szentegyházat, szárnyai alatt 
Siet nagy Károly s győzve megsegélyzi ! 

tí quando il dente longobardo morse 
La santa Ohiesa, sotto alle sue ali 
Carlo Magno, vincendo, la soccorse.2) 

Miért emlékezik hát meg annyi izben magasztalólag 
a toscanai őrgrófnőről, Mathildáról, aki mint ismeretes, 
vagyonát az egyháznak adományozta? 3 ) 

* 

Dante a mily fönséges szeretettel karolta át hazáját, 
épp oly rendületlen hive volt egyházának is s a mint a 
flórencziekhez irt levelében kimondja, nincs nagyobb vét-
ség, mint a szentszékkel való egység szétválasztását 
akarni. Eletének összes törekvése oda irányult, hogy a 
világ küzdelmei zűrzavaros lármájában az egyháznál ke-
ressünk menedéket, a mely gyémántszilárdságu kősziklára 
épitve soha meg nem rendül, bár körülötte meginganak 
is a társadalom alapjai, bár jogarak és koronák züllenek 
is szét. 

A művészet és az erkölcsiség. 
XDr. lEPiszter Imrétől. 

(Folytatás.) 

20. Az igazságról már előbb volt szó, s tudjuk, hogy 
ez is élvezetet, az úgynevezett értelmi élvezetet költi 
föl bennünk. Ezen aestheticai sajátság a művészetekben 
kiválóan nagy szerepet játszik, a mennyiben annak hiánya 
bénitólag hat a kalleologicus (széprendi) élvezetre. Ha észre 
veszszük, hogy valamely műben hiányzik a történeti vagy 
a philosophiai igazság, éppen ez által hiányzani fog az 
ábrázolt dolog vagy tüneménynek egy olyan sajátsága, 
melyet eszes lelkünk azon szükségképen — önkénytelenül, 
minden reflexió nélkül, — megkíván, s ha ezt nem találja 
meg, azt nem ismerhetvén föl önmagához hasonlónak, 
megegyezőnek, nem is szeretheti, s igy el kell maradni 
a kalleologikus élvezetnek is. Az igazság jelenléte tehát 
nem csak hogy nem veszélyes a kalleologicus élvezethez, 
hanem ellenkezőleg annak elkerülhetetlenül szükséges 
föltétele . . . „csak annak nyuj that juk a szépség koszo-
rúját, a mi egyszersmind jó vagy igaz ; a mi pedig 
az egyikkel vagy másikkal ellenkezik, azt nemcsak rosz-
nak vagy nem igaznak, hanem rútnak is kell ismernünk. 
Azaz : amit értelmünk igaznak vagy lelkiismeretünk jó-
nak vall, ugyanazt Ízlésünk szépnek vallja; a mit értel-
münk nem igaznak, vagy lelkiismeretünk rosznak talál, 

0 De Monarchia, III. 13. és 10. 
2) Par VI. 94—96. 
3) Purg. XXVIII. 40 ; XXXI. 42 ; XXXIII. 119. 

ugyanazt ízlésünk, ha ugyan egészséges, rútnak találja." x) 
Ezen aestheticai sajátságnak és a szépségnek coliisiója 
erkölcsi szempontból tehát lehetetlen ; de, hogy ez igaz-
ságnak hiánya, kivált ha bizonyos tendentiák vezetik pl. 
a festő ecsetjét, vagy a költő tollát, nagyon is erkölcs-
telen dolog lehet, azt legyen elég csak említeni ; s e 
mellett az nem is a kalleologicus élvezet érdekében, ha-
nem annak kárára és rovására. 

Az aesthetikában az igazsággal egy kategóriában 
vannak az újság, a ritkaság, a csodálatos, a változatos-
ság ; mert ezen négy aesth. sajátság, éppúgy, mint az 
igazság, értelmi élvezetet okoz. 

Az, a mi uj, a mi most jelenik meg először a lé-
lek előtt, éberebb figyelmet, és ennek folytán erősebb 
lelki működést idéz elő ; az erősebb lelki működést ki-
sérő élvezet is intensivebb. Ennek folytán ezen aesth. 
sajátság alkalmas közvetlenül az értelmi élvezetet, a mi 
t. i. a megismert igazság iránt támad, fokozni. Tel-
jesen ez a ritkaság- és a csodálatosnak is aestheticai 
jelentősége. A változatosság pedig azért emeli az értelmi 
élvezetet, mert értelmünk, a mennyiben szellemi, kielé-
gíthetetlen és ugyanazon dolog vagy tünemény csakhamar 
unottá lesz előtte, és igy mindig mást és mást kiván ; 
a mennyiben pedig a megelőző érzéki működések orga-
nicusak, és ezen orgánumok a mindig egyforma működés 
folytán ellankadnak : annyiban a változatosság ismét 
csak az értelem működése és az azt követő élvezet érde-
kében van ; mert a változatosan foglalkoztatott orgánu-
mok üdébbek, élénkebbek, és igy az értelemnek szük-
séges előmunkálatokat biztosabban, erőteljesebben, tisz-
tábban végezvén, maga az értelem is tisztább, világosabb, 
határozottabb fogalmakat, ítéleteket fog alkothatni ; ezért 
az értelmi élvezet ereje is fokozódik. 

Ezen aestheticai sajátságok által a lélekben fölkel-
tett élvezet szellemi (értelmi) levén, a kalleologicus élve-
zetre nézve alig rejtenek valami veszélyt magukban. A 
túlságos intensivitás egyáltalán nem jellemzi az értel-
mi élvezetet, s ily módon a kalleologicus élvezetet el 
nem nyomhatja. Az az önző szeretet, mely az értelmi 
élvezettel együtt jár, legalább is a művészetekben nem 
szokott az igazi szeretettel ellentétes irányt követni. Egy 
szóval : ezen aesthetikai sajátságok a kalleologicus saját-
ságot, a szépséget rendesen támogatni, biztosítani, erősí-
teni szokták, és az áltaíok nyújtott élvezet a kalleolo-
gicus élvezettel sem az intensivitás, sem az ellen-
tétesség folytán coliisióba jönni nem szokott ; azért ezen 
részről sem támadhat könnyen a művészet és az erkölcsi-
ség közt conflictus. 

21. Sokat fáradoznak az aestheticusok a nevetséges 
fogalmának megállapításával, s nagyobb eredményt, — 
maguk bevallják, — az ujabbak sem képesek elérni, mint 
a mire Aristoteles jutott . O a nevetségest a rúttal azo-
nosítja, de olyan rúttal, mely semmi kárt vagy fájdalmat 
nem okoz. Nem kevéssé bajos azon élvezetnek megfejtése, 
a melyet a nevetséges ébreszt : hogyan képes a rút élve-
zetet okozni ? — Legvalószínűbb az, hogy ezen élvezet 
tisztán vegetativ ; Kant is ezen véleményben van. E sze-
rint : a rút megismerését az értelem által kisérné az ér-

Greguss Á. „Az aesth. érzésekről" 135. 1. 
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zéki megismerő tehetségnek, különösen a phantasiának 
működése, egy a rútnak megfelelő phantasma alkotása. 
A phantasiának a vegetativ erőkkel való közeli, közve-
tetten érintkezése ismeretes; s igy senkinek sem fog föl-
tűnni azon föltevésünk, hogy ezen phantasma oly módon 
hat a vegetativ szervekre, hogy azok megfelelő műkö-
désbe hozatván, kellemes állapotot keltenek, a mi külső-
leg a nevetésben nyilatkozik. Kiséri-e talán a rut fölis-
merését értelmi élvezet is, — ezen kérdést a megvita-
tásra itt érdemesnek nem tar t juk . 

A „comicumu-ot néha egy értelemben veszik a ne-
vetségessel ; tulajdonképen pedig csak az előadás ; — 
a megjelenítésnek nevetséges módja. az ; ugy hogy az 
éppen nem nevetséges dolog is lehet comieus, mert ne-
vetségesen adatik elő. Ebben rejlik éppen a comicumnak 
veszélyes volta. „Alig képzelhető nagyobb aljasság, — 
mondja Sulzer (1. c.), — mint mikor valaki egészen 
komoly, sőt fenséges dolgokat nevetségesekké tesz."1) 
Ennek daczára az általunk már jellemzett sensualisticus 
aesthetica2) egész komolyan állítja, „hogy a nevetséges 
egészen a szépig emelkedhetik", és »hogy a comicus és 
a szép csak látszatra ellentétes dolgok." S mikor a pan-
theismus ezeket a gyönyörűséges elveket a maga módja 
szerint, speculative, bebizonyította, ilynemű következte-
tesekre ju to t t : „Téves volna a hit, hogy az a mi fontos, 
a mi nagy, pl. a törvény, az állam, a vallás, a történeti 
politika kiválóbb mozzanata, ne volna a comicumnak alá-
vetve és a jelenkor vallása és annak tüneményei éppúgy 
provocálnak a comicumra (hogy t. i. nevetségessé tétes-
senek), mint Egyptom torzképei stb. „A speculativ vi-
lágnézet istenének nincs mit tartania, ha comicussá válik, 
mert hiszen ha fölötte nevetnek, csak önmagában3) ne-
vetnek" stb. ; a pantheismus diadala az, „hogy valójában 
nincs is semmi fenséges," s igy helyes, „hogy a comicum 
minden nagyságot megtámadjon." 4) Ezen comicumot ne-
vezte valaki „den Künstlerhumor der Bummler." 

Ezen aestheticai sajátság már fölöttébb káros hatással 
lehet a szépségre: a legszebb, a legnemesebb, a legfen-
ségesebb, a legbájosabb, ha egyszer nevetségessé tétetett, 
alig lesz képes a nevetőben a kalleologicus élvezetet 
fölébreszteni. Vegetativ élvezetet okoz, — mint mond-
tuk, — a nevetséges ; és a vegetativ élvezet, éppen ere-
jénél fogva, mindig veszélyes a kalleolgicus élvezetre ; 
különösen, ha meggondoljuk, hogy ezen vegetativ élve-
zet különösen olyan egyéneknél támad föl gyorsan, és 
nagyobb erővel, a kikben amúgy sem lakozik valami 
kiváló szellem, nagyobb erkölcsi komolyság, — s akik ezért 
a kalleologicus élvezetre nem igen birnak a dispositióval. 

(Folytatjuk.) 

Legkegyelmesebb királyi intézvény 
Trefort miniszter kongrua-ügyi legalázatosb felterjesztésére. 

Tekintettel a jelen előterjesztésben felhozott indo-
kokra, megengedem, hogy a mindkét szertartású katho-

Például, midőn minap a „N. P. Journal" egy czikke a 
szesz-adóra vonatkozó törvényjavaslati vajúdásokról szólván szósza-
poritását eme felkiáltással végzé : „Veni Sancte Spiritus !" A szerk. 

2) Picker. Aesthetik. 70. §. 
3) A nevető, s a ki fölött nevet, i t t egy. (Pantheismus.) 
4) Vischer. Über das Erhabene und Komische 15. 20.159. 225. 1. 

likus alsóbb világi papság kongruájának, — ott, ahol 
ennek szüksége mutatkozik, — feljavítása czéljából a 
megkívántató tárgyalások megindittassanak. 

Az e részbeni jelen javaslatoknál azonban mindenek-
előtt hiányzik a püspöki karnak nyilatkozata a mellé-
kelt bizottsági tárgyalások felett, mely karnak meghall-
gatása már a bizottság által czéloztatott s a dolog 
természeténél fogva nem is mellőzhető. Ezen nyilatkozat 
tehát utólagosan bemutatandó, s amennyiben ennek tar-
talma a jelen javaslatoktól eltérő lenne, afelett kimerítő 
s alapos vélemény adandó. 

Tekintve egyébaránt a jelen ügynek kiváló fontos-
ságát és horderejét, szükségesnek mutatkozik, hogy az 
e részben megindítandó tárgyalások teljesen biztos ala-
pokra fektettessenek, mely czélból előbb még többféle 
előzetes kérdések alapos megvitatása mellőzhetetlen. Ily 
kérdések különösen : 

1-ször. A kegyúri viszonynak további fentartását, 
szabályozását vagy esetleges megváltását illető kérdés, 
minthogy ezen viszony a jelenlegi határozatlan, helyen-
kint az illető kegyúrnak hitfelekezete miatt is, vitás és 
megtámadott állapotában és terjedelmében, igen számos 
esetben alig szolgálhatna biztos alapul az illető plébánia 
jövedelmének megállapítására. Ugyanez áll 

2-szor a községek és hivek különféle adózásai és 
szolgálmányairól, termesztményekben, pénzben vagy szol-
gálatokban stb., mely irányban különösen azon lényeges 
kérdés is megoldandó, vájjon ezen szolgálmányok mint 
birtoki vagy személyes terhek tekintendők-e ? s meny-
nyiben mérvadók e tekintetben a régebbi egyházi láto-
gatási okiratokban foglalt határozatok ? 

3-szor. Szabatos és világos határozatok a stola-jö-
vedelem és alapítványok iránt. 

4-szer. A görög katholikus papságot és a görög 
katholikus plébániáknak némely vidéken netalán előbb 
foganatosítandó szabályozását illető, különösen fontos kér-
dés ; végre 

5-ször megfontolandó, vájjon a kongrua szabályo-
lyozása Erdélyre is kiterjesztessék-e? mely esetben mel-
lőzhetetlenül az erdélyi katholikus Státus is meghall-
gatandó s az ottani különleges viszonyok figyelembe 
veendők. 

Csak akkor, ha ezen előzetes kérdések egyetértőleg 
az illetékes tényezőkkel és a püspöki karral megoldat-
nak, elhatározható leend a további tárgyalások módozata, 
t. i. a plébániai jövedelmek megállapítása, akár összeírás, 
akár bevallás utján, valamint azon kérdés is, vájjon 
az összeírás vagy bevallás alkalmából felmerülő vitás 
kérdések tárgyalására a jelen előterjesztésben javaslatba 
hozott országos bizottság, vagy pedig az egri érsek kü-
lön véleményében megpendített, s csakugyan czélszerübb-
nek látszó megyei bizottságok alakíttassanak, mely al-
kalommal kívánatosnak mutatkozik megvitatása azon kér-
désnek is; vájjon nem lehetne-e a kongrua minimumának 
előleges megállapítása által az esetleges összeírást vagy 
bevallást csak ezen minimum alatt álló plébániákra szo-
rítani, vagy pedig s mely indokoknál fogva szükséges e 
ezen összeírást minden esetre az összes plébániákra kü-
lönbség nélkül kiterjeszteni? 
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Végre mindezek folytán, mint egyike a leglényegesb 
pontoknak, azon források felkeresendők s megjelölendők, 
melyekből az eképen felmerülő kétségkívül nem csekély 
szükséglet fedezendő lészen. 

Utasítom tehát fennemlitett miniszteremet, hogy 
mindezen kérdéseket, esetleg egy e czélra az érdekelt 
központi hatóságok, valamint a püspöki kar képviselői 
s netalán más erre hivatott kiválóbb egyéniségekből 
alakítandó bizottság utján, érett megfontolás alá vévén, 
alaposan tárgyaltassa, s ezen tárgyalások eredményét 
annak idején további elhatározásom alá terjessze. 

Kelt Budapesten, 1887. évi márczius hó 22-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 10. A római nagy napok után. — 

Nincs katholikus széles e hazában — ezt bátran merjük 
mondani — ki, ha helyén van szive, örömmel, megelége-
déssel nem tekintene az elmúlt napokra. Fényes kath. 
nagygyűlés, páratlan lelkesedés, impozáns zarándoklat, 
eddig soha nem látott nagyszámú zarándok-csoport a 
pápa előtt. Valóban ritka jelenség minálunk, hol a kath. 
élet oly kevés jeleivel találkoztunk, hol az egyház és 
ennek ügyei iránti érdeklődés a nagy közönségben egyre 
hanyatlott, hol minden kath. öntudat és önérzet, mintha 
egészen kihalt volna hiveink kebelében. 

Valóban már szükség volt a kath. öntudat ily fé-
nyes manifestatiójára. Szükség, hogy a gyengék tökéle-
tesen kétségbe ne essenek, hogy a gyávák bátorságot, a 
kétkedők erőt merítsenek. Szükséges, hogy elleneink 
meggyőződjenek arról, hogy még élünk, hogy „puella non 
est mortua, sed dormit." 

Nem akarunk támadni, nem akarunk ártani, nem 
akarunk jogtalanságot gyakorolni senkivel és semmivel 
szemben. Mi a békességet óhajtjuk, de az őszinte, igaz, 
komoly békességet ; azt, mely nem gyávaság vagy árulás 
árán szerezhető, de melyet jogtisztelet és méltányosság 
szül. Azért különös az a felfogás, melylyel a liberális 
lapokban annyiszor kellett ez alkalommal találkozni. 
Nincs más szavunk, mint hogy egyenesen visszautasítsuk 
ezeket a vádaskodásokat, melyeket mi semmiképp sem 
érdemlünk meg. 

Annál örvendetesebb, mit Rómában tapasztaltak 
zarándokaink. Nemcsak a lapokból, de magán értesülé-
sekből is, a szentséges atya kiváló szeretetének és gyön-
géd figyelmének nem egy megható vonásáról vettünk hírt. 
Ott, a kereszténység középpontjában, hol annyi nép és 
nemzet szeretete, hódolata és ragaszkodása egybeolvad, 
honnét a szélrózsa minden irányában elterjed az atyai 
kegyesség és szeretet a hivek millióira, ott, hol a kath. 
kegyelet, a szentszék iránti ragaszkodás legfényesebb 
bizonyítékaival nap nap után találkoznak: ott a magyar 
zarándoklatot annyi előzékeny és kitüntető figyelemmel 
árasztották el, mint ez csak igen kevés esetben történt. 
Tudjuk, hogy ez a szentséges atyának kegyelme, s nem 
a mi érdemünk ; tudjuk, hogy ez által a szentséges atya 
ki akarta mutatni, mennyi vigasztalást érez egy egész 
világot átölelő szive kedvelt magyarjainak láttára. És 

mert ezeket tudjuk, azért hálával telik el lelkünk annak 
felséges személye iránt, ki mint Krisztus helytartója 
nemcsak hatalmának birtokában, de szeretetének méltó 
utánzásában is azokat öleli fel nagyobb gonddal és gyön-
gédséggel, kik a szeretet jótékony áldásaira talán leg-
inkább rászorulnak. Ez a hála szentséges atyánk iránt 
közös nemzeti kötelesség. Ebben egyaránt osztozunk, 
amint a szent atya kegyeiben egyaránt részesültünk. Ezt 
lerónni épp oly kedves teendőnek ismertük, mint a minő 
kedves volt a legmagasztosabb helyről jövő kegyeket 
fogadni. Es e hálaérzet indítson arra, hogy első sorban 
nemcsak olvassuk, de szivünkbe is véssük ama kegyes jó 
atyai tanácsokat, melyeket egyenesen zarándokainknak, 
de közvetve mindnyájunknak adott a szentséges atya. 
Ezeknek hü követése és — amennyiben tőlünk függ — 
saját körünkben való érvényesítése a legszebb bálának 
legméltóbb kifejezése leend. 

De a muló eseménynek legyen el nem muló hatása 
az apostoli szentszék iránti törhetetlen ragaszkodás gondos 
ápolásában. Ha eddig talán kevésbé hangoztattuk, han-
goztassuk most élénkebben, nyomatékosabban és gyakrab-
ban a szentszék iránti kötelességeinket. Az egyetemes 
inditó okokon kivül, melyeket szent hitünkből merítünk, 
vannak különös indokaink is, melyeket a történelem 
nyújt a múltból épp ugy, mint a jelenben. Nem leend 
nehéz dolog élénk, benső és mély ragaszkodást terjeszteni 
az apostoli szentszék iránt, mikor annyi és oly közei 
fekvő indokok mellette szólanak. 

Törhetetlen ragaszkodás, hü és állhatatos követés,, 
élénk öntudat ama magasztos viszonyról, mely az apos-
toli szentszék és közöttünk létezik, legyen a hála, mely-
lyel szüntelenül el legyünk telve, mig szivünk dobog, 
az iránt, ki nélkül katholikusok nem volnánk. 

Ubi Petrus, ibi Ecclesia — ubi Petrus, ibi Hun-
garia fidelis catholica ! ? 

Egyesült-Államok. A munka lovagjainak rendje 
és a szocziális kérdés. I. A rend szervezete. — 

Éjszak-Amerikában tizenhat év óta fönnáll egy 
nagy s kiterjedt munkás-szövetkezet, melyet takácsok s 
szövő-munkások alapítottak Philadelphiában „Knights 
of labour", „a munka lovagjai" nevezete alatt. Eme szer-
zetrendszerüleg szervezett munkás-testvérület mintegy 
kétezer fiókegyesületet körülbelül két millió taggal fog-
lal magában és az Egyesült-Államokban és Canadában 
van leginkább elterjedve. 

E munkás-szövetkezet czélja : első sorban közgaz-
dasági uton s módon javitani a munkások helyzetén. A 
kereskedelem s ipar privát-monopolizmusa folytán né-
hány kézbe összpontosult tőke hatalma bér-rabszolgává 
tette a munkást, ugy az ipar mint más gazdasági ágak 
mivelése terén, tűrhetetlenné tevén helyzetüket ; ez ter-
mészetesen visszahatást szült, amely a lakosság munkás 
osztályánál ama törekvésben nyilvánult, hogy a tőke ha-
talmával szemben ellensúly gyanánt hatalmas munkásszö-
vetkezetet állítsanak.1) A törekvés tetté lőn, és ma a 

') Egy nemzet, egy ország közgazdasága e's magán gazdasági 
viszonyai között mily óriási különbség, sőt ellentét fejlődhetik ki r 

muta t j a az E.-Államok?példája. Ott az állam pénzügyei vagyis a köz-
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munkások tömeges társulása máris tetemes befolyást 
gyakorol a munka minden viszonyaiban, nevezetesen a 
munkátadó és munkátvevő közti érintkezésben, kivált-
kép a munkabár rendezése, a napi munkaidő megálla-
pítása körül, mint ez a munkás-szövetkezet által szer-
vezett nagy munka-beszüntetés (strike) alkalmával ér-
vényre emelkedett. 

„A munka lovagjai" cz. munkás testvérületnek 
programmja a következő : 

„A tőkének ijesztő módon növekedő összpontosu-
lása, mely korlátok hiányában elkerülhetetlenül a mun-
kás nép elszegényedéséhez és reménytelen lealacsonyi-
tásához vezet, kényszerit minket arra, hogy, ha az élet 
áldásait élvezni akarjuk, e hatalommal és igaztalan fej-
lődésével szembeszálljunk és oly eszközökhöz nyuljunk, 
amelyek hivatva vannak a munkásnak megmenteni s 
biztositani munkálkodása gyümölcsét. Minthogy ez óhaj-
tott czél csak a munka teljes egyesülése és azoknak 
közös erőfeszítése által érhető el, akik e szent szavakat 
követik: „arczod verejtékében egyed kenyeredet," — meg-
alapítottuk a munka lovagjainak rendjét azon szándékból, 
hogy szervezetünket testületi rendszabályok által megóv-
juk a tőkének hatalma ellenében. A világ elé tár juk 
szövetkezetünk czéljait és mindazoknak segélyét kérjük, 
akik teljes bizalommal viseltetnek e tétel i r án t : „A leg-
nagyobb tömegnek legnagyobb a java." 

„Mi arra törekszünk, hogy a) a produkczió minden 
ágát szervezetünkbe beilleszsziik, képviselvén ennél amaz 
álláspontunkat, hogy nem a gazdagság, hanem az ipari és 
erkölcsi érték képezi a nemzeti nagyság való a lapjá t ; 
— b) hogy a munkásoknak biztosítsuk jogos részüket 
a jólétből, melyet ők létesítettek ; hogy nekik több tár-
sadalmi előnyt, e világnak több jótéteményét s jogát 
juttassuk, egy szóval, hogy őket képesekké tegyük egy 
jó kormány áldásainak élvezetére, elismerésére, védelme-
sére s fentartására ; — c) hogy a munkás osztályok való 
helyzetét, nevelésüket, erkölcsüket s pénzügyi állapotukat 
illetőleg munkastatisztikai irodák utján megtudjuk, amely 
utóbbiakat az ország különböző kormányainak kell föl-
állitaniok ; — d) hogy termelő-szövetkezeteket és fogyasz-
tási egyesületeket alakítsunk ; — e) hogy a közterület 
(állami telkek) — a nép öröksége — az igazi művelő 
számára tartassék fönn, egyetlen egy hold földet se többé 
vasutaknak vagy spekulánsoknak ; — f) hogy eltöröltes-
senek mindama törvények, amelyek nem szolgáltatnak 
egyenlőn igazságot a tőkének és a munkának ; hogy 
megszüntettessenek az igaztalan intézmények, a huzavona 
az igazságszolgáltatás terén, és hogy külön rendszabá-
lyok léptessenek életbe a bányászok, gyármunkások és 
építési kézművesek egészsége s biztossága czéljából ; — 

gazdasági viszonyai Cleveland elnök legújabb kimutatása szerint 
oly óriási fölösleget (140 millió dollárnál, többet) mutatnak fel, 
liogy annak összehalmozódását az elnök egyenes csapásnak ne-
vezte. Ellenben a magán gazdálkodás viszonyait oly nyomasztóvá 
tette a töke uralma a munka felett, hogy a munka 2 millió embe-
rének, kiknek száma egyre szaporodik, kellett szövetkezni haladó 
emberhez illő megéltetés jogainak kivivására. Nálunk, az állami 
gazdálkodás deficitje is, a tőke uralma is a munkálkodó osztá-
lyokra, óriási telier alakjában nyomakodik szegény hazánkra. 

A szerk. 

g) hogy szentesítést nyerjen ama törvény, mely a jogilag 
elismert társulatokat kényszerítené, hogy alkalmazottaikat 
hetenkint és a megelőzött hét alatt végzett munkáért 
teljesen, törvényes pénznemben fizessék ki ; — h) hogy 
végrehajtassanak ama törvények, amelyek kézműveseknek 
s munkásoknak teljes bérük kifizetésére nézve zálogjogot 
biztosítanak az általuk készített árukra ; — i) hogy jö-
vőre mellőztessék a szerződési rendszer (vállalkozó töke-
pénzesekkel) nemzeti, állami vagy községi munkáknál ; — 
k) hogy a munkaszünetelések helyett ipar-bíróságok 
(syndicat) működjenek mindenütt, ahol a munkaadók s 
munkások részhajlatlan föltevésekből kiindulni hajlandók ; 
— 1) hogy tiltassék meg 14 éven aluli gyermekeknek 
munkásokul alkalm azasa & műhelyekben, bányákban s 
gyárakban ; — m) hogy töröltessék el ama rendszer, 
amely a fegyencz-munka versenye által a becsületes 
munkának kárt okoz; — n) hogy mindkét nemű mun-
kások egyenlő bért kapjanak egyenlő munkáér t ; o) hogy 
a munkaidő naponkinti nyolcz órára szállíttassák le a 
végből, hogy a munkások több időt nyerjenek társas 
szórakozásra és szellemi előhaladásra, és képesek lehes-
senek részesülni az előnyökben, melyeket az általuk föl-
talál t időtkimélő gépek nyúj tanak; — p) hogy az állami 
kormánynál odahassunk, hogy ez kizárólag nemzeti for-
galmi eszközt teremtsen, mely a nemzet bizalmán és 
segédforrásain alapszik x), és ezt a népnek közvetlenül, a 
banktársulatok közvetítése nélkül, kell adni, hogy az 
minden köz- s magán-adósságnál törvényes fizető eszkö-
zül szolgáljon." 2) 

Ez a munka lovagjainak programmja lényegében. 
Minthogy pedig e szerint a nevezett munkás-szövetkezet 
egész általánosságban az igaztalan tőke-elhatalmasodás 
egyeduralmának megszüntetését vette czélba, annak mű-
ködési köre sem szorítkozik kizárólag az iparmunkások 
ál lapotának javitására, hanem számos más hivatásbeliek, 
kereskedők, önálló iparüzők és kisgazdák (farmerek) is 
csatlakoztak hozzá, érezvén ők is a pénzhatalmasságok 
igazságtalan nyomását ; a nőnem sincs kizárva a szövet-
kezetből ; ebből csak amaz emberosztály van kizárva, 
amely műveletei által közvetve vagy közvetlenül a szövet-
kezet czéljai ellen dolgozik, mint szeszes italok elárusí-
tói, börze spekulánsok, és csodálatos módon, orvosok és 
ügyvédek is. 

A mi illeti a szövetkezet szervezetét, a helyi fiók-
egyesületekből alakul az organizmus taktikai egysége. 
Kis csoportok, vagy már létező munkás-egyesületek ösz-
szeállanak s egy bizalmi férfiú vezetése alatt gyűléseket 
tartanak. Azután érintkezésbe lépnek valamely szomszéd 
helység helyi fiók-szövetkezetével,melyeket ,páholyoknak'(!) 
neveznek. Ha öt ily páholy valamely vidéken vagy vá-
rosban egymással érintkezésbe lépett, akkor mindegyikük 
minden 100 tag után kiküldöttet (delegáltat) választ; 
egy kerület delegáltjai évenkint gyűlést tartanak és ke-
belükből követet (meghatalmazottat) küldenek a nagy-
gyűlésre, mely szintén évenkint gyűl egybe és „a munka 
lovagjai rendjének" legfőbb hatóságát képezi. A rend 

}) Éjszak-Amerikában inkább magánbankok által kibocsátott 
pénzjegyek vannak forgalomban. 

'-) Walterhausen b. „Die nordamerikanischen Gewerkschaften." 
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ügyeit a munkás-nagymester s öt tagból álló végrehajtó 
bizottság vezeti ; ő foganatosítja a nagygyűlés határo-
zatait és ő adja ki tanácsosaival a parancsokat s 
jelszókat, melyeket az egész szervezetben követnek, 
minthogy nagyon elterjedt hírlapokkal is rendelkezik. 
Midőn valamely tag a rendbe lép, kötelezi magát a rend 
minden törvényének engedelmeskedni és annak titkait el 
nem á r u l n i . A végrehaj tó közegek viszont kötelesek 
arról gondoskodni, hogy a rend törvényeiben és műkö-
désében mi sem legyen, ami valamely tagjának vallásos 
nézeteivel ellenkezhetnék." 

Ezen szervezet annyiban módosult, hogy Terence 
Powderly, határozott katholikus, harczot indított a belépő 
által leteendő eskü és a t i toktartás ellen, és bár csak 
egyszerű szerkovács volt, s alig 30 éves, csakhamar győ-
zelmet aratot t a rend alapitója s feje Úrias Stephens 
fölöt t ; ez utóbbi lemondott „nagymester-munkás" állá-
sáról és helyébe Powderly választatott „főmester-mun-
kásnak." Ezóta a munka lovagjainak rendje megszűnt 
titkos társulat lenni, a szabadkőművesség példájára, és 
azóta Powderly évről évre újból megválasztatott , fize-
tése pedig 1600 dollárról 5000 dollárra (10.000 fr t ) emel-
tetet t ; a szövetkezet pedig oly annyira el terjedett , hogy 
Gibbons bibornok s baltimorei érsek szerint 500,000 vá-
lasztójoggal biró polgár van tagjai közöt t . 2 ) 

Fr. Laicus. 

IRODALOM. 
„Jézus ." 3 ) 

A karácsonyi könyvpiacz minden évben érdekes 
müvekkel lepi meg a világot. Jobb és roszabb irók, hír-
neves és ismeretlen költők szeretik erre az alkalomra 
hagyni munkáik kiadását, mert a sok karácsonyi ajándék 
között nem csekély szerepet játszik a könyv. Diszes kiál-
lítás, jóhangzásu szerző és olcsó ár igen jó karácsonyi 
ajándékká qualifikálják a könyvet. Innen van, hogy ka-
rácsony előtt gomba módra látnak napvilágot az u j 
könyvek, és nehéz ezekből alkalmas és valóban szivne-
mesitő ajándékot kiválasztani. Éppen azért a sajtónak kö-
telessége a sok salak közöl az igazi gyöngyöt kikeresni, 
mely nemcsak hogy szaporítja a könyvek számát, hanem 
az irodalomban is számot tesz s esetleg a megaján-
dékozottnak is megtisztelés jele és lelki épülés forrása. 

Egy ilyen becses műre ismertünk Rudnyánszky 

1) „Die Ritter der Arbeit. Augsburg. 1887." Mint a továb-
biakból kitűnik, a német röpirat ez adatai elavultak. Ma már 
titkai a rendnek nincsenek. 

2) De Molinari „Economiste français" 1886. 
3) Karácsonyi ének. Irta Rudnyánszky Gyula. Budapesten, 

Káldor Ferencz kiadása, 1888. Ára fűzve 1 fr t 30 kr ; diszkötésben 
2 fr t 80 kr. 

j Gyula „Jézus" czimü karácsonyi müvében, melynek rövid 
méltatását és ismertetését kedves kötelességünknek ta r t juk . 

Rudnyánszky, nevét már évekkel ezelőtt tette is-
mert té költeményeivel, és midőn két év előtt tiz év alatt 
irt költeményeinek legsikerültebbjeit „Fényben és árnyban" 
czim alatt kiadta, az egész magyar sajtónak egyhangú 
elismerését vívta ki magának. Szász Károly, ki nagyon is 
takarékos szokott lenni bizonyos irányban a dicséretek oszto-
gatásában, Rudnyánszkyt (a Vasárnapi Újságban) a mostan 
élő költők legjelesebbjei közé sorozta és különösen val-
lásosságát és hazafiasságát emelte ki. Napjainkban, midőn 
úgyis általánossá kezd válni a panasz, hogy nincsen a 
fiatalabb, kivált a világi nemzedék között jeles vallásos 
költőnk, hatványozott becscsel bir egy oly ember elis-
merő nyilatkozata, kit, mint költőt, az ellenség sem ne-
vezhet elfogultnak és részrehajlónak a költő iránt. 

Rudnyánszky karácsonyi énekétől senki sem vitat-
ha t ja el az eredetiséget, és a sokoldalúságot. Feltaláljuk 
benne a teremtő erővel és élénk képzelemmel felruházott 
költőt, a mélyen gondolkozó bölcsészt, a megindító dra-
matikus t, a kor ferdeségeit keményen ostorozó szatiri-
kust, a választékos irályu leírót, és — a mit legelőször 
kel let t volna emlitenünk — a hivő katholikust. Mindez a 
legszebb harmóniába egybeolvadva 118 oldalon. Lássuk 
most már a mű tar talmát . (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
A szent atya f. hó 5-én titkos consistoriumot 

tar to t t a szerviták hét alapítójának és a Jézus-társasága 
3 boldoggá avatot t jának canonisatiója ügyében. O szent-
sége allocutiót mondott , mely után Bianchi bibornok, a 
rítusok congregafciójának elnöke előterjesztette a szentté 
avatandó tiz boldog ügyét s kijelenté annak érettségét. 

— Az osztrák katholikusok XIII . Leo pápa jubileuma 
alkalmából fényes katholikus nagygyűlést tartottak, mely-
ben Ganglbauer bíboros érsek és dr Porzer ügyvéd hang-
súlyozták a pápa világi fejedelemségének elkerülhetetlen 
biztosítását. 

— A párisi japáni nagykövet, a ki a jeddói mikádó 
(japáni császár) üdvözletét vitte meg a Vatikánba, ő 
szentségétől a Pius-rend nagykeresztjét kapta. 

— A lüürttembergi király pápa ő szentségének egy 
aranyból készült keresztet küld jubileumi ajándékul. A 
tervet hozzá maga a király készité. A kivitelben W ü r t -
temberg művészete kivánt remekelni. A kereszt felső 
részébe egy óriás rubint van befoglalva. 

— Sadi-Carnotról, a franczia köztársaság elnökéről 
egy szavahihető lapban azt olvastuk, hogy meg sincs 
keresztelve, miután az 1796-ban keletkezett theophilan-
thrópok filozófi szektájának híve. Furcsa egy história 
lenne, ha igaz volna. A bárom elnök-jelölt közöl Frey-
cinet protestáns és az anarchisták embere, Ferry szabad-
kőműves, Saai-Caruot meg sincs keresztelve, — ha igaz. 
Minden esetre szomorú állapotok a legkeresztényebb 

I Francziaországban. 
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Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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A csoda lehetősége.1) 
Ir ta : dr Szvetics Anzelm.2) 

I. 

Csoda alatt oly rendkivüli, érzékileg észre-
vehető tüneményt értünk, mely a mostani világ-
rend rendes erőhatásaiból nem eredhetvén, szük-
ségkép Isten mindenható erejének, mint közvetlen 
okozónak eredményeül tekintendő. 

x) Kutforrások : D r S t ö c k l : „Korunk nagy kérdései és 
a kereszténység." ford. Répásy. Eger . 1883. I. 312. s 
k. 1. Nikolas : „A Kereszténység Bölcsészeti Tanulmányo-
zása," ford. Májer. Bpest. 1877. IV. 275. s k. 1. Dr 
Hettinger „Fundemental-Theologie." Freiburg 1879. 213. 
s k. 1. Dr Het t inger : „A Kereszténység Védelme." ford. 
Répásy. Eger 1883. IL köt. 146. s k. 1. Dr Bita : „A 
Keresztény Vallás Isteni Eredete." Bpest, 1875. 203. s 
k. 1. Dr Heinrich: „Dogmatische Theologie." ' Mainz, 
1881. 324. s k. 1. Dr Zádori : „Syntagma Theologiae 
Dogmaticae." Strigonii, 1882. 171. s k. 1. Dr Vosen : 
„Das Christenthum." Freiburg, 1870. 571. s k. 1. Ré-
pászky : „Altalános Dogmatika." Eger, 1878. I. köt. 460. 
s k. 1. Dr Mazella: „De Religione et Ecclesia." Romae 
1885. 109. s k. 1. Dr Krabbe ; „Vorlesungen über das 
Leben Jesu." Hamburg. 1839. 183. s k. 1. Dr Jungmann : 
„Tractatus de Vera Religione." Ratisbonae, 1874. 86. s 
k. 1. Dr Palmieri : „Institutiones Philosophicae." Romae, 
1774. Vol. III. 298. s k. 1. Dr Liberatore : „Metaphv-
sica." Oeniponte, 1868. 187. s k. 1. Dr Tongiorgi : „Insti-
tutiones Philosoph." Bruxellis 1864. Cosmologia 387. s k. 1. 
Dr E g g e r : „Propaedeutica Philosophica." „Brixinae, 1882. 
901. s k. 1. Dr Pesch : „Institutiones Philosophiae Naturalis." 
Freiburgi. 1880. 695. s k. 1. Dr Pesch: „Die Grossen 
Welträthsel." Freiburg, 1884. II. köt. 402. s k. 1. Dr 
Stöckl: „Bölcsészeti Füzetek." ford. Dr Zafférv. Szatmár, 
1881. XII. XIII. 285. s k. 1. „Religio" 1871." II. félév 
17. 25. 33. 41. 49. 57. 65. s k. 1. „Religio" 1872. I. 
félév 33. 41. 49. 57. 66. 73. 81. s k. 1. Dr Bita czikkei. 

2) „Jézus föltámadásának valósága" cz. értekezésében 
a tudori rangfokozatért. Minthogy Jézusnak születése s 
életének minden szaka a csodák szakadatlan lánczolata közt 
folyt le s az egyházi év maga is nem egyéb mint a cso-
dálatos események történetének mintegy újból való át-
élése ; azért a csodáról való elmélkedések fölfrissitése 

Hogy ily rendkivüli, érzékeink tapasztalása 
alá eső tünemény a jelen természeti világrend-
ben lehetséges, bizonyitja már az is, hogy min-
den nép hisz a csodákban; a közérzület, közhit 
pedig az igazság jele szokott lenni. Bizonyitja 
az is, hogy tényleg csakugyan történnek ilyen 
tünemények. Már pedig ,contra factum nullum 
argumentum', vagyis tények ellenében nem lehet 
puszta feltevésekkel érvelni. Hogy pedig csak-
ugyan tényleg történnek ilyen rendkivüli tüne-
mények, kézzelfoghatólag bizonyítják napjainkban 
is Lourdes eseményei. 

Ámde a mai kétkedő tudósok hallani sem 
akarnak ezen eseményekről, behunyják szemeiket, 
hogy ne lássanak, bedugják füleiket, hogy ne 
halljanak ; sőt ha a külső tényről tudomást vesz-
nek is, látván nem látnak, hallván nem halla-
nak. Mert ők a tények mélyére lehatni nem 
akarnak ; ők csak a tünemények külsőségeit vizs-
gálják, s e külsőségek vizsgálatában annyira be-
lemerülnek, hogy nem veszik észre a fensőbb 
erő működését. Nem veszik észre az Istent, mert 
mással, az anyagi dolgokkal vannak elfoglalva, 
s az anyagi dolgokba való bemerülés teljesen 
szórakozottakká teszi őket az isteni dolgokra 
nézve. Csak egy lépést kellene tenniök, hogy 

mindenkor időszerű, kivált pedig napjainkban, a mikor 
a csodáknak s az egész természetfölötti rendnek kemény 
harczot kell kiállnia a magukat Istenen tultevő emberek 
áltudományával szemben. A szerk. 

x) V. ö. Lasserre Henrik : „Francziaország Lourdesi 
Kegyhelye," ford. Talabér. Bpest. 1879. Lasserre Henr ik : 
„Lourdes Csodaeseményei." ford. Wosinszky és Romaisz. 
Bpest, 1884. Daumer: „Das Wunder." Regensburg, 1874. 
Egyúttal lásd: „Annales de Notre-Dame de Lourdes"' 
czimü Lourdesban megjelenő folyóiratot stb. 

48 
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Istent àz ő csodáit elismerjék; de éppen ezt 
a lépést nem akarják megtenni s szórakozottak 
maradnak továbbra is az isteni dolgokra nézve, 
hasonlitván azon emberhez, ki kalapját keresi, 
holott a fején van, de szórakozottsága miat t 
nem veszi észre. Mindaz, a ki az anyagi dol-
gokba, a tünemények külsőségeinek vizsgálatába 
túlságosan belemerül és mindent csak az anyag-
ból akar kimagyarázni, szórakozott az isteni dol-
gokra nézve. Innen érthető, hogy különben nagy-
tehetségű és szorgalmú tudósok is csak a vak 
természetet fogadják él erőivel és törvényeivel, 
mig egy magasabb lény akaratának befolyását 
a természetre teljesen figyelmen kivül hagyják. 
Pedig igy csak magok magokat viszik hamis 
útra, vak esetet és akaratnélküli tüneményeket ke-
resve ott is, hol egy magasabb szabadakarat 
működik; persze a szabadakaratot nem lehet 
górcsővel vizsgálni, sem pedig annak szellemi 
működését. 

Ezért aztán a csodát sem fogadják el; bi-
zonyságot keresnek, mintha a csoda nem volna 
már önmagában elég bizonyság. Hiszen valamint 
az ismereteknél vannak igazságok, — az úgyne-
vezett alapigazságok — melyeket nem kell bi-
zonyítani, mert már önmagokban birják bizony-
ságukat, ugy a tények világában is vannak olyan 
tünemények, melyek magokon hordják az Isten 
közvetlen működésének bizonyitékát. Ilyen tüne-
mények a csodák. 

Ámde a kétkedő mindezekre azt feleli: én 
azért mégsem hiszem el a csoda valóságát, mert 
a csoda lehetetlen. 

Lássuk tehát, vájjon a csoda lehetetlen-e 
vagy nem ? Ha a csoda lehetetlen, vagy azért 
lehetetlen, mert önmagában ellenmondás; vagy 
azért, mert a jelen természeti rend nem engedi 
meg; vagy végre azért, mert ellenkezik Isten 
gondviselésével, mivel hogy nem gondoskodott 
elég jól előre a természetről, és most csodával 
kénytelen a hibát helyrehozni. Vegyük sorba. 

Nem lehetetlen a csoda először is önmagá-
ban tekintve; mert semmi ellenmondás sincs fo-
galmában. Ugyanis mi a csoda? Mint fönnebbi 
meghatározásából tudjuk, érzékelhető tünemény, 
melynél két erő találkozik, a természet rendes 
ereje s egy magasabb rendkivüli erő, a Minden-
ható ereje. Tehát e két erő találkozása a termé-
szeti világrendben történik s igy a másik két 
változtathatlan világrendet, azaz a metaphysikai 
és erkölcsi világrendet sértetlenül hagyja. Tehát 

csakis a természeti világrendben történik némi 
változás; de ezen változás nem természetellenes, 
mert a természeti világrendben egészen termé-
szetes törvény, hogy midőn két erő találkozik, 
az erősebb előtt a gyengébb kitér. Ha tehát a 
természet gyengébb ereje az Isten mindenható 
ereje előtt kitér, ebben nincs semmiféle ellen-
mondás. 

Csakis a ki a személyes, e világtól külön-
böző Isten létét tagadja, az mondhatja, hogy a 
csoda lehetetlen, mivel t. i. szerinte a természet-
nél magasabb erő nincs. 

S ilyen a materialista és a pantheista. Ámde 
a materializmus s a pantheizmus is képtelenség. 
Mert az anyagnak nincs esze, az anyag nem 
gondolkozik; hogy pedig e mindenben öszhang-
zatos világ gondolkodó ész nélkül jött rendbe, 
gondolkodó észszel nem lehet elfogadni; mivel 
valóságos ellenmondás, hogy rend legyen rendező 
ész nélkül. Ilyen képtelenség a pantheizmus is. 
Mert hogy a véges meg a végtelen lény egy 
legyen, önmagában ellenmondás. Hátha még hoz-
záveszszük, hogy a pantheizmus szerint az a vég-
telen lény önmagában öntudatlan s e szép be-
rendezésű világ öntudatlanul fejlődött abból az 
öntudatlan lényből. A ki látot t már észszel biró 
embert teljes öntudatlan állapotban, s igy saját 
tapasztalása utján tiszta fogalmat szerzett; hogy 
mi még az eszes lény is öntudatlan állapotában-
beláthatja, mily képtelenség öntudatlan állapot-
ból magyarázni az egész világot, melyben nem-
csak az égi testek mozognak a legszebb s még 
a tudós előtt is bámulatos rendszer szerint, ha-
nem még a legalsóbb rendű lények is bizonyos 
rendszer szerint fejlődnek. 

(Folytatjuk.) 

A művészet és az erkölcsiség. 
IDr. IPiszter Ixnrétől. 

(Folytatás.) 

22. Az utolsó helyen emiitett aesthetikai sajátság 
az „érzékileg kellemesDe erről azt véljük, elég terje-
delmesen volt szó, és a szépséghez való viszonyát kellő-
leg megvilágitottuk a 2. fejezetben. Azért itt az összes 
aestheticai sajátságok ismertetése után csak egy általános 
megjegyzést akarunk tenni azoknak a szépmüvészetekben 
való szerepléséről. 

Az ujabb idők képző-müvészetében az úgynevezett 
„Realismusu játszik kiváló szerepet. Ezen realismus al-
kotásaiban nem keresi első sorban a szépet és a fenségest 
érvényre juttatni, hanem a többi már ismert aestheticai 
sajátságok különös gonddal való értékesítése által igyek-
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szik aestheticai élvezetet költeni. A színezés kifogástalan 
tökélye által a szemeket gyönyörködtetni; az igazság, 
(természetesség), az újság, a különösség által az értelmet 
kielégíteni, és ezt sokszor avval a minutiosus pontosság-
gal, mely minden anachronismust a műtől távol tart ; a 
nevetséges és a comicum által a „műértőt" kellemes 
„convulsióba" segíteni; s általában mindenben a technica 
követelményének eleget tenni: ez képezi a realismus 
törekvéseinek netovábbját. 

„De vájjon van-e vér, élet, lélek, szellem, genie a 
műben, az vagy éppen nem, vagy csak ugy mellesleg 
jön tekintetbe." Ez a vér, ez az élet, ez a szellem 
pedig nem más, mint a dolognak, vagy jelenségnek, me-
lyet a művész ábrázolni akar, szépsége, fensége, és, — 
legalább részben, — bája. Csak ezen sajátságokkal szem-
ben származhatik a tiszta, a nemes, — mert a tiszta és 
önzetlen szeretetből fakadó, — kalleologicus élvezet ; a többi 
aestheticai sajátságok nem önmagukban birják értéküket, 
mert a szépség kedveért, annak érdekében, és annak 
szolgálatában vannak azok ; épugy, a mint az érzéki és 
értelmi élvezet nem czél, hanem eszköz, fűszer, a tiszta 
szeretetből fakadó élvezetre nézve. Azért „a mű technical 
tökélye, a könnyed és biztos kezelés, a megkapó hüségü 
ábrázolás, és sok más ilyen ügyesség, egy mű-remeken 
semmi más, mint mester ember-munka.11 2) 

Tehát nem csak a morál, hanem a művészet ér-
dekében és szükséges, hogy az igazságot, az újságot stb. 
különösen az érzékileg kellemeset a széppel, a fenség-
gel, és (részben) a bájjal össze ne zavarjuk. A mi ellen-
kezik a morállal, az sérti a művészet valódi érdekeit is ; 
a mi, habár nem is sérti, de nem is emeli az emberek 
erkölcsiségét, habár nem is rontja, de nem is nemesíti 
az emberek érzelmeit, — az a művészetet sem emeli, és 
a műnek aestheticai becsét sem öregbíti. Csodálkozha-
tunk ezen ? — Vájjon a dolgok ontologicus rendje, és az 
azokat összekötő harmónia az aesthet'ica és a művészet 
kedveért más combinatiókból fog eredni, mint a mi egy 
nem-aestheticus és egy nem művész előtt megjelenni szo-
kot t? — Vájjon a lelki erők, azoknak egybe vágó mű-
ködése más törvényeknek lesz alávetve a művész, és más 
az erkölcstanár előtt? A mi megbontja a lelki élet har-
móniáját, vagy azt érvényre jutni nem engedi, azt az 
aestheticus kénytelen nem-szépnek, az erkölcstanár kény-
telen nem- jónak mondani ; s a dolgok legbensőbb ter-
mészetével, a lélek örök és megváltozhatatlan lénye-
gével ellenkezik az, hogy akár a kül-világ, akár bel-
világunk, a lélek és annak élete más és ellentétes ered-
ményekre juttatta az aestheticát, mint a mire az er-
kölcstan eljutni kénytelen. Ha tehát a „realismus" 
az érzéki élvezetet és az értelmi élvezetet, — melyeket 
t. i. a kifogástalan színezés, az újdonság, a változatos-
ság, az igazság stb. aestheticai sajátságok nagy tökélyre 
vitt fölhasználásával, — a szemlélőben fölébreszt, a már 
ismert fogalmi zavar következtében a képző-művészetek 
czéljának tartja, ugy egy részről aestheticai szempontból 
hiányos, tökélyetlen müveket fog alkotni, másrészről pe-

') Reichensperger, „Fingerzeige auf dem Gebiete d. kircbl. 
Kunst." 15. 1. 

2) Stiefter, Hist. pol. Blatt 66. k. 275. 1. 

dig morális szempontból is kifogás alá esik, azért; mert 
az emberiséget nem csak hogy nem nemesíti, hanem az 
önző szeretetnek dédelgetése által a lelki élet harmóniá-
ját, az erők hierarchiáját, az élvezetek természetes sor-
rendjét megbontani, megzavarni segíti. A józan, „egész-
séges" realismusnak, ha az aesthetica és a morál valódi 
érdekeivel szemközt nem akar „curiosus" álláspontot el-
foglalni, az a föladata, hogy igyekezzék mindenekelőtt a 
szép, a fenséges, s (részben) a bájos megjelenítése által 
kalleologicus élvezetet fölkelteni, és hogy az annál inkább 
sikerüljön, törekedjék a többi aestheticai sajátságokat 
(érzékileg kellemes, igaz, uj, változatos, nevetséges stb.) 
is a megfelelő módon érvényre juttatni. Ily módon nem 
csak egy lelkierő, hanem az egész lélek fog élvezni ; és 
a mint nagyobb és teljesebb lesz ezen élvezet aestheticai 
szempontból, ugy egyszersmind nemcsak kifogástalan, 
hanem fölöttébb, nagyon óhajtott, — mert szivet-lelket ne-
mesítő, — lesz az erkölcsi szempontból is. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, decz. 14. I. Az „Osservatore Romano" 
szerkesztőjének levele — Bonghi volt olasz kultusminis-
terhez a sok közöl egyik legkiválóbb tanúbizonysága 
annak, hogy a pápa függetlenségeért vivott harcz lángjai 
Olaszországban nemcsak kialudni nem fognak, mind 
addig, mig csak a pápaság jogaiba vissza nem helyezte-
tik, de sőt mindinkább magasabban fognak lobogni. 

Báró Soderini levele szellemes, velős tartalmánál 
fogva megérdemli a fáradságot, hogy vele foglalkozzunk, 
hogy legalább fővonásaiban t. olvasóinkkal megismertes-
sük. Az ily szellemi csatározások, élő érdekek javáért, 
különös varázszsal birnak. 

A Vatikán sugalmazott lapjának szerkesztője kezdi 
annak kijelentésével, hogy Bonghi exminister ur corseg-
lianói beszédének ama része, mely a „pápai kérdéssel" 
foglalkozik, — nem válik az exminister ur logikájának 
becsületére. Miután kijelenté, igy folytatja Soderini, hogy 
ön az olasz kormány által a pápával szemben követett po-
litikát tévesnek tartja, ön igy folytatá : „Nekünk a pá-
paság és a királyság közti kérdést minden mástól el kell 
különíteni, mert az csakugyan sajátságos jelleggel bir. 
Nekünk be kell bizonyítanunk a papságnak és a katho-
likus világiaknak, hogy nem szükséges a pápának a mos-
tanitól elütő helyzetet teremteni a végett, hogy a val-
lásos intézmények, melyek szivén fekszenek, tiszteletben 
legyenek tartva. A mi egyházi (dolgokra vonatkozó állami) 
törvényhozásunk egyik-másik pontban, igaz, nyomasztó ; 
a tizedekre vonatkozó legutóbbi törvény meggondolatlan 
és rossz törvény. Igy mi czélunkkal ellenkező irányban 
haladunk. A garanczia-törvéuyt is módosítani és némely 
pontjaiban világosabbá lehet tenni : a mi az egész világ-
nak hasznára leend. Nem szabad azt mondani, hogy ezt 
semmi esetre sem akarjuk tenni. A non possumusok ille-
nek a papokhoz, de nem valók az államférfiaknak. Addig 
is a papságnak nem szabad megengednünk semmiféle irány-
zatot, semmiféle mozgalmat a pápa világi fejedelemségé-
nek visszaállítása iránt, és állhatatosan kell használni a 

48* 
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jogokat, melyeket a garanczia-törvény az állami ha-
talomnak az egyházi javadalmak osztogatására nézve 
adott." 

Eddig Bonghi. 
Soderini bonczkésének könnyűvé vala téve a munka, 

melyet az jól is végzett. Kezdem, úgymond, annak elfogadásá-
val, hogy csakugyan igaz, miszerint a kormány által a pápá-
val szemben követett politika téves, — sőt több mint téves ; 
nem mulaszthatom el ennek kapcsán a dicséretet sem 
eme vallomásnak őszintesége iránt. Hasonló őszinteséggel 
azonban kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az ön által 
javasolt gyógyszerek egy cseppet sem látszanak hathatós 
segítséget hozóknak. 

Lássuk ! Ön azt mondja, hogy a pápaság és a király-
ság közti viszony sajátságos, egészen különálló jelleggel 
bir, és azután ön azt mondja, hogy azt a közjog sza-
bályai szerint kell eldönteni. De már ki nem venné észre, 
hogy éppen azért, mert egészen sajátságos dologról van 
a szó, azt szintén különös és sajátságos kritériumok 
szerint kell eldönteni ? Miképp lehet másképp cselekedve 
kikerülni azt, hogy előremenetel helyett hátramaradás 
ne legyen a következmény ? Az eddig tett tapasztalás a 
közönséges eszközökkel nem-e az előre látott eredményt 
szülte : azt, hogy a helyzet mindinkább elmérgesedett és 
rosszabbá fajult. 

Ön azt akarja a katholikusoknak bebizonyítani, 
hogy a pápának nincs szüksége a jelenlegi helyzettől 
különböző helyzetre. Hanem, az égre ! az eddigi fej-
lődmények, és azok, miket ön oly gyakran ostorozott és 
ostoroz jelenleg is, nem elég világosan bizonyitják-e, 
hogy a jelenlegi helyzet nem garantiroz elég tiszteletet 
a vallási ügyeknek, melyek az olasz nép óriási többsége 
előtt oly nagyok és szentek ? (Folytatjuk.) 

Egyesült-Államok. A munka lovagjainak rendje 
és a szocziális kérdés. II. — A munka lovagjainak rendje 
egyházi tilalom alatt. 

A nevezett rend megítélésénél az egyházi hatóságok 
Canadában és az Egyesült-Államokban eleinte tartózkodó, 
majd részben határozottan tiltó állást foglaltak el. A 
szövetkezet ugyanis kezdetben egyszerűen a philadelphiai, 
később quebec-i, montreali s más városokbeli szövőmun-
kások s takácsok társulata vala, amely minél inkább 
terjedett, annál határozottabban kezdett hasonlitani a 
szabadkőmivességhez, amennyiben rangfokozata azonos 
volt ez utóbbiéhoz, és a föltétlen engedelmesség s titok-
tartás kötelezettsége alapos gyanúra, sőt némely ese-
tekben határozott keresztényellenes czélok követésének 
földeritésére szolgáltatott alkalmat. Ehhez járult, hogy 
Henry George szoczialista Californiából különösen a kath. 
munkások és a munka lovagjai közt igyekezett magának 
propagandát csinálni, hogy segélyükkel az Egyesült-Ál-
lamok elnöki székét elnyerhesse. Ez ügyes agitator még 
az egyik new-yorki plébánost is megnyerte pártjára, és 
sok kellemetlenséget okozott dr Corrigan new-yorki ér-
seknek, ugy hogy ez utóbbi egész metropoliájában in-
terdictum alá helyezte a munka lovagjainak rendjét.x) 

x) Mac Glynn ellen azóta a következő kiközösítő okmány 
adatott ki : 

Hasonló okok hasonló eljárásra indították Tachereau, 
quebec-i érseket s bibornokot, aki kieszközölte Rómában 
1884. év szeptember havában, hogy az apostoli szék a 
munka lovagjainak társulatát súlyos bűn terhe alatt 
tilalmazta és meghagyta a püspököknek, hogy híveiket 
attól óvják s távol tartsák, a lelkészeket pedig utasítsák, 
hogy ama szövetkezet tagjaitól a szentségek s kegyszerek 
vételét tagadják meg. 

Ezen tilalom arra indította az éles elméjű és tán-
toríthatatlan kath. vallású Powderly-t és társait, hogy a 
munka lovagjainak rendjében mozgalmat indítsanak a 
rend kifogásolható szabályainak mellőzésére, ami — mint 
fönebb érintettük — végre sikerült is, annyiban, hogy 
a titoktartás és bibliára teendő eskü eltöröltetett. 

Ámde a fönemlitett főpásztorok nyilván bizalmat-
lankodván abban, hogy a hozott határozatok végrehaj-
tatnának, nem voltak hajlandók nyomban a tilalmat 
visszavonni ; annál is inkább, minthogy azt az apostoli 
szék tette kötelezővé s igy csak uj s teljesen kétségbe-
vonhatatlan tények alapján lehetett volna Rómában an-
nak visszavételét javaslatba hozni. 

A munkásrend kath. tagjai, élükön Powderly nagy-
mesterükkel, erre az Egyesült-Államok püspöki karához 
fordultak, melynek feje Gibbons Jakab bibornok és bal-
timorei érsek rokonszenves állást foglalt el a munkás-
szövetkezet iránt, melyet „egyik szemnek tekintett korunk 
társadalmi problémái hosszú lánczolatában." 

Az ügy az éjszak-amerikai püspöki karnak Balti-
moreban 1885 végén tartott tartományi zsinata elé ke-
rült, mely azonban a kérdést nem tartotta eléggé érett-
nek, hogy rögtön Ítéletet hozzon, hanem ama bölcs ha-
tározatot hozta, hogy amennyiben a szóban lévő rend 
számos egyházmegyében van elterjedve, az egyes püs-
pökök ne ítéljék el annak tagjait, hanem tegyenek je-
lentést a püspöki kar állandó bizottságának, melyet a 
zsinat Gibbons bibornok-érsek elnöklete alatt kiküldött 
azon kikötéssel, hogy ez utóbbi se mondhasson ki elrua-

,A new-yorki érseki megye főtisztelendő papságához és 
világi hiveihez ! Hirül s tudtul adatik, hogy a Propaganda sz. 
Congregatiója 1887. évi május hó negyedik napján f t dr Mac Glynn 
Edvárdot, előbb az István-templom rectorat eme városban, intőleg 
arra figyelmeztette, hogy már is egyházi büntetés alá esett az 
által, hogy páj)a ő szentsége január 17-én kiadott határozott pa-
rancsának nem engedelmeskedett. A sz. Congregatio azonban amaz 
óhajtól lelkesitve, hogy enyhén járjon el irányában, mellőzte még 
az egyházi fenyiték alkalmazását reá, sőt inkább ujabb alkalmat 
nyúj tot t neki arra, hogy saját ügyében meghallgattassák, amidőn 
az utolsó és peremptorius utasitást intézte hozzá, hogy ez utóbbit 
tartalmazó levél vétele után következő tizennégy nap alatt Ró-
mában kiközösités terhe alatt jelentkezzék, mely különösen „ipso 
facto et nominatim" reá kimondatnék. Eme levél kellő módon 
ju t ta to t t Dr Mac Glynn kezéhez, és minthogy ő figyelembe vétel 
nélkül hagyta eltelni e kegyelmi záros határidőt, szomorú köte-
lességünkké vált, vele tudatni, hogy saját cselekvése által magára 
vonta a névszerinti kiközösités büntetését, melynél fogva ő ki 
van zárva az egyház közösségéből, s szentségeinek valamint imái-
nak résztvételéből, és ha megátalkodottságában megmaradna, ki-
záratik halála után a keresztény temetés jogából. Kötelességünk 
továbbá a gondjainkra bizott papságnak s világiaknak kinyilat-
koztatni, amit ezennel teszünk, hogy ft . Dr Mac Glynn nominatim 
ki van közösitve az eme rendszabálylyal az egyház törvényei 
szerint egybekötött összes büntetésekkel. 

Mihály Ágoston, uj-yorki érsek. 

• 
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rasztaló ítéletet, ha a bizottság egyhangú határozatot nem 
hozna ; ez esetben a döntő Ítélet az apostoli széknek volt 
fentartva. 

A püspöki kar állandó bizottsága mult évi október 
végén gyűlt össze, hogy a munka lovagjainak rendje 
ügyében állást foglaljon ; miután a püspöki kar egyes 
tagjainak véleményes jelentései fölolvastattak, kitűnt, 
hogy 78 érsek s püspök közöl csak 10 kivánta a rend 
egyházi tilalom alá helyezését; a bizottság 12 tagja közöl 
csupán 2 osztozott e véleményben, és minthogy e kettőnek 
érvei nem győzhették meg a többséget arról, hogy az 
igazság s eszély az egyházi fenyitéket javasolná, az ügy 
végleges eldöntés végett Rómába felebbeztetett, Gibbons 
bibornok-érciL bízatván meg a tényállás összegezésével s 
fölterjesztésével.x) 

IRODALOM. 
„Jézus." 

Karácsony éje van. E nagy éjen virraszt egyma-
gában rideg szobájában Pál, a bölcsész. Megunta az 
életet. Kereste a boldogságot, de nem találta. Bejárta 
az emberi tudás minden országát, de megnyugvásra se-
hol sem talált. Teher neki az élet ; szabadulni akar tőle. 
Már görcsösen szoritja kezében a pisztolyt, de mielőtt a 
hitvány golyót agyába röpitené, nem az ördögöt, mert 
azt úgyis hiszi, hanem — persze, hogy még csak egy 
öngyilkos-jelöltnek minden erkölcsi durvaságával — Is-
tenhez fordul, hogy müveijen vele jót, hogy éreztesse 
vele létezését, jelenlétét. E pillanatban megnyilik az 
ajtó és 

„Egy férfi lép Pálhoz szerényen ; 
Nem ég sugár alakja fényben, 
Nem koszorúzza glória ; 
Szelid arczának az alázat 
Fenséges ihletet, varázst ad : 
Az, Jézus ő, Isten fia!" (21. 1.) 

Pál megijed, kihull kezéből fegyvere, s a kérdésre : 
„Ki vagy, mi czélod van velem?" ily feleletet kap : 

„Igazság, Béke a nevem ; 
Vergődő lelked ismer-e ? 
Hivtál . . . . Szegény, hallottalak 
Mint tört belőled a salak 
Nevemre, bőszen ég felé, 
S szived nyugalmát nem leié . . . (22. 1.) 

Ezután Jézus beszédbe ereszkedik Pállal, de Pál 
megrögzött pesszimista és nem hallgat Jézus szelid sza-
vára. Jézus késznek nyilatkozik őt elvezetni az emberek 
közé, hol az életet újra meg fogja szeretni, de Pál ezen 
kisérletben sem bizik. 

„Ha ez sem elég, jól van, vezess te — mondja 
Jézus — én csupán kisérlek, " Erre már rááll Pál, mert 
erősen hiszi, hogy megmutatván az élet semmiségét és 
a való valódi képét, Jézust meggyőzheti, — a balga — 
s megingathatja hitében. „Vezess csak," mondja Jézus, 

„Vezess csak tetszésed szerint. 
Ahol feléd az ördög int, 
Ahol hiszed, hogy ő van otthon : 
E képzelődést én lerontom ; 

*) „Annales Catholiques." 1887. máj. f . 

Megverlek önnönfegyvereddel, 
Gyarló előítéleteddel. 
A kit csak a gonosz megejthet, 
Akármilyen csirába' sejted, 
Vezess nyomába ; s lásd be majd, 
Hogy — jóra forditván a baj t — 
ítélve, sújtva, fölemelve, 
Tévely homályán fénye-kelve, 
E r é n y e i k b e n , b ű n e i k b e n 2) 
Az emberek közt ott az Isten. 

* 
(27. 1.) 

Karácsony estéje van. A tékozló fin megbánta tettét 
és szivdobogva lép atyja szine elé, hogy bocsánatot es-
dekeljen. Nővérei húzódnak előle; s anyja? 

„. . . . Oh nagy ég! Hol a fiaçon? 
Hisz ő nem vértes, edzett amazon ! 
Ilyent megérni ! . . . Ah, sok a mi sok ! 
Mit mondanak rá majd az inasok ! 
S a gyöngéd lélek a pamlagra szédül 
Fia nem ép' comme 11 faut külsejétül . . (88. 1.) 

Kérés, követelés, fenyegetés nem használ semmit, 
mert a bőszült atya két bérest hivat, s az egykor elké-
nyeztetett fiút a hóba löketi. Sokáig fekszik ott eszmé-
letlenül, és mégis midőn magához tért 

„. . . . meghalni vágya mégse támadt, 
Nem ment bolondul neki a Dunának !" (40. 1.) 

Hanem, felkelt, talpra állott, esés közben kapott 
sebét beköti, az ősi háztól bucsut vesz örökre, és mert 
szivében erős hit lakozott, elindult 

„Ki a világba ! . . . élni, küzdeni !" 

Amerikában a kórházban husz év óta fekszik be-
tegágyon a száműzött. De a husz évi kínlódás sem tudta 
kiirtani szivéből a honszeretetet, sőt inkább növelte azt. 
Es midőn a gyóntató atya már az utolsó vigaszt nyújt ja 
neki, még akkor is szeretett hazájába száll vissza a kép-
zelet szárnyain, még akkor is annak védelmére emeli 
magasra karját . 

„Egy üdvsikoltás . . . boldog álom . . . 
S visszahanyatlik . . . halva van . . ." (49. 1.) 

Karácsony éje van. Egy az emberek kajánsága 
miatt tönkrejutott családatya virraszt beteg neje mellett. 
Gondozza, ápolja gyengéden és szeretettel, kenyeret kérő 
fiának pedig csititóul elmesélget. Elalszik neje, el éhes 
gyermeke, csak őt kerüli az enyhe álom. Es mégsem 
csügged,3) mert 

„Uj nyomorra, küzdelemre 
Fölavatja mély szerelme." * 

Szurtos korcsmában, tánczmulatságon vagyunk. A 
párok összekuszálva keringenek a fülhasogató zene mel-
lett, midőn nyikkan az ajtó és czifra legényke tör be 
nagy lármával. Körülveszik, ő a nap hőse, mert van 
pénze, és szivesen is tánczol minden leány vele. 

„Egyszerre megingnak . . . Borzad a lány. 
,Vér ! . . . Véres az inge ! . . . rémülve sikoltja. 
,Vér ! . . . Gyilkos ! . . . Ereszsz el ! . . .' Ám a zsivány 
Csak vonja a tánczba, hogy roppan a csontja." (63. 1.) 

') Boldogitva. 
2) Javulásra serkentve, ellenkező esetben büntetve. A sze 
3) Egyike a legszebb költői alkotásoknak. A szeri, 

fc. 
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Körülveszik őket, a tánczosné reszket, de a férfi 
kaczag, s szól : 

„ . . . . . . Gyilkos vagyok? Az! Nos? 
Megöltem egy embert, onnan jövök ép " 
De hát mi köze akárkinek ahhoz ? 
Helyettem a fához, száradni, ki lép ? 
Még meleg a vér dús áldozatomban, 
S vérem' a bánat dermeszsze-e mi\r? . . 
De senki se mozdul . . . A lámpa kilobban . . . 
A gyilkosra örök éjszaka vár . . . (64. 1.) 

* 

Boltives, ódon, egyszerű szobában, könyvek kö-
zött áll tétován a pap. 

„Tudós pap. Ember és pap egyaránt. 
Szűkölködők olajos korsaja ; 
A szenvedők sebére balzsamot 
Csepegtető irgalmas jóbarát ; 
Feddő, ha kell, de feddve legszelidebb ; 
Szeretetében változatlan és hü ; 
Isten szolgája, ember gyámola " (67. 1.) 

Most jöt t a templomból, hol keresztelt. Leteszi a 
karinget és a rituálát, x) és a könyvek közül biztos kéz-
zel kiválasztja Darwint. Ehhez menekült Pál, mert 

„Ennek, ha tud, már nem kell hinnie, 
S ha tudni vágyik, a mi rejtve van, 
Szemközt találja a lelke a hitet . . . " (68. 1.), 

Pál vitába ereszkedik vele, feltüntetni iparkodik 
neki a hit és tudás közötti ellentétet, de hiába. A pap 
rendületlenül áll, hitét Pál nein tudja meggyengíteni, és 
végső válaszul ezt nyeri : 

„Én pap vagyok, s nincs ellentét szivemben 
A pap s az uj kor ismerője közt. 
Hogy embernek születtem ; nem felejtem, 
S Isten képére lettem : ezt hiszem !" (79. 1.) 

* 

Szegényen, ismeretlenül virraszt a költő mécse 
mellett; és daczára, hogy az emberek bántják, lenézik, 
mégis csak a múzsáért hevül. Bár félesziinek mondják, 
még sem szün meg álmodozni, mig éhen nem hal. Ide 
vonta Pál Jézust, hogy lépjenek be. Pál minden ékesszólása 
eredménytelenül hangzik el, mert a csalódott költő lel-
kében élénken él az eszmény, melyért küzdeni, mely felé 
törekedni életczéljának ismeri el. 

Nagy tüz volt a faluban ; leégett a templom ; a 
torony rádiilt az égő iskolára, s maga alá temette a 
tanitó vak édes anyját és beteg nejét. Kilenczven ház 
égett porrá. De mindezekkel nem törődik a kegyelmes 
ur, csak azt akarja tudni hirthozó ispánjától, hogy épen 
állnak-e tanyája, istállói, nyája, szénakazlai, gépei, ispán-
laka, lovai és ökrei ? 

A sarkon egy vézna asszony áll. Gyönge karján 
kis leánya, kivel ugy menekült ki a tűzből, füstből, 
amint az éj találta. Yele szemközt sápadt férfi ballag, 
kinek háza, gazdasága mind a tüz áldozata lett egy éj 
alatt. Volt egy beteg fiacskája is, de arra az égő ház 
rászakadt. Epen a paphoz indul, hogy fiát eltemesse. 

„S hogy felpillant: ott az asszony, 
S kis leánya fonnyadt rózsa a haraszton, — 
Koldus szive, feldobog . . . 

Ócska ködmönét levéve 
Ráteriti a szegény nő gyermekére 
S még a papnál is zokog . . 

* 

(111. 1.) 

Pál oldalán Jézussal, az égi vándorral, a láncz-
hidon állnak. Pál önfeledten, gondolataiba merül, mialatt 
Jézus mellőle észrevétlenül elsuhan, és az égbe vissza-
száll, s a mint később Pál föltekint, egyedül találja 
magát. 

„De Jézust most már nem kereste, 
Nem kellett néki földi testbe' 
Hogy elhihesse létezését ; 
Habozva egy perczig se réz szét, 
Hogy eltűnt, észre vem veszi : 
Immár szivében érezi . . ." (114 1.) 

% 

Ez utolsó sorok fejezik ki az egész költeménynek 
alapeszméjét, mely mindez egyes fejezeten vörös fonál-
ként végig voul. A tékozló fiu. a husz év óta kórágyon 
fekvő száműzött, a csapásokkal küzdő családatya, a hit-
szilárd pap, a tűzvész által koldussá lett férfi, mind 
arról győzték meg Pált, hogy az élet küzdelmeiben 
csakis az igaz Istenbe helyezett erős hit és rendületlen 
bizalom vezetik az embert rendeltetésének, végczéljának 
valódi tudatára. Mert aki nem hisz, aki nem érzi szi-
vében Jézust, az oly labyrintnba téved, melyből az élet 
legfontosabb kérdéseihez nem talál kijárót. A hitetlen 
Pált is egyoldalú tudománya, elbizakodottsága és szomorú 
tapasztalatai (mint pl. a rossznak látszólagos diadala a 
jó fölött) vitték az örvénybe. Mily szépen oszlatja el 
Jézus kételyeit, kijelölvén neki a helyes utat és mondván : 

„Hegy és völgy alkotják a tájat , 
Üdv és keserv az életet ; 
Mi egynek, álmát űzve, fájhat, 
Másnak mosolygó szép lehet. 
S te nem látsz rendet, összefüggést, 
Nem látsz vezérfényt i t t sehol ? 
Megunod a tűrést, a küzdést, 
S a czél előtted közbe foly. 

Ezt a sekrestyében szoktuk letenni. A szerk. 

Mi kell ? Minő világ legyen ? 
Jók s rosszak két külön helyen ? 
Ne vergődj képtelen tusán, 
Epedve létforrás után ! 
Tudás tövén fakad a kétség, 
A nap szülötte a sötétség. 
Nincs itt tökélyes semmi, semmi ; 
Hajolj meg e törvény előtt. 
Emberré más mi tudna tenni ? 
Ép a gyarlóság az erőd ! 
Tanuld ismerni a világot ! 
Ha az erényt ma bukni látod, 
Ne mondd, hogy sorsa a bukás ; 
S ne mondd, hogy meddő a nagy eszme, 
Ha tövissel a hős övezve 
S diadalt ül az árulás. 
A tiszta üdv vagy kárhozat 
Csupán a túlvilágnak álma : 
Örök forrongás, változat. 
Vegyest kéj s kín a földi pálya. 
Ne törj keresztül e határon ! 
Elméd magasba, mélybe szálljon ; 
Titkot kutass, tudj ! . . . De a mit 
Már nem lehet felfogni : hidd !" (25.1.; 

És midőn Pál az élet küzdelmeiből való legköny-
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nyebb szabadulásnak az öngyilkosságot tartja, a hitszilárd 
pap ezt a maga undokságában mutatja be neki s igy 
szól : 

„Öngyilkosságra gondolsz? Gyáva! gyáva! 
Az öngyilkos Istent rabolja meg. 
Övé az életed, s te ellopod, 
Hogy orgazdádnak, a halálnak add . . . . 
Az óramű, ha kontár szétszedi, 
Nagy fáradsággal összerakható ; 
Mit béna szellem igy —- úgy összetákol, 
Remekké alkothatja a művész ; 
Ha jég veré el a határt, 
A gazda ismét új magot vet őszszel, 
Új téli hólepel borúi a zöld 
Vetésre, jő a nyár, megérik a 
Kalász s a munkás dalolva arat ; 
Az elpazarlott kincsért ezer annyit 
Rázhatsz magadnak a szerencsefáról ; 
A bűnös megjavulhat, vezekelhet ; 
Ha megmar a legsimulóbb barátság 
Veszett kigyója, vérünkből a seb 
Mérgét kiszivja az engesztelődés ; 
A zsarnok ellágyulhat, ellenének 
Kegyelmet adhat a bitó alatt : 
De a ki Istent megrabolja, — azt, 
Mit elvett, többé nem hozhatja vissza! 
Egy pillanat ! . . . Elcsattan a kakas, — 
S forditanád már vissza a golyót ; 
De hasztalan ! . . . A vérsugár kibugyan, 
Inogsz, sikoltasz, elbukol, hörögsz 
És — halva vagy. Szétroncsolt koponyádra 
Hullatja könnyét gyermeked, az árva ; 
Hajába markol őrült fájdalommal 
Dult arczu hitvesed, az özvegy, — és te 
Fekszel dermedten, érzéketlenül ! 
Az Isten is csupán egyszer lehellet 
Véredbe lángot, lelket, életet ! . . ." 

A tér szűke nem engedi, hogy még több szép mu-
tatványt idézzünk az előttünk fekvő karácsonyi énekből. 
De az eddig közlöttekből is mindenki meggyőződhetett, 
hogy Rudnyánszky jelen költeménye kiváló helyet foglal 
el nemesebb irányú irodalmunkban. 

Nagyon kivánatos, hogy minél szélesebb körben 
elterjedjen, és hogy mindenütt szives fokadtatásra ta-
láljon, mert a költészet terén is mindinkább elharapódzó 
materialisztikus felfogást és romlott izlést csakis ily ma-
gasabb erkölcsi czélokért küzdő és lelkesülő müvek által 
lehet ellensúlyozni. 

A müvet, mely Ízléssel és csínnal van kiállítva, 
Margitay, Linek, Szécby és Goró sikerült rajzai diszitik. 

Dr. Purt Iván, 
Mi is átolvastuk Rudnyánszky fent czimzett legújabb mü-

vét és azt találtuk, hogy az i t t befejezett talpraesett, tárgyilagos és 
szabatos ismertetésben foglalt elismerés— a költő müve költői becséhez 
képest, talán még szerénynek is mondható. Motivuma s az erkölcsi 
háttér — első pillanatra hasonlóvá teszik e müvet Göthe Faustjához, 
Madách Ember tragédiájához, de leginkább Molitor Mária Mag-
dolna cz. drámai költeményéhez, a melyben szintén Jézus okozza 
Mária Magdolna megtérését, avval a különbséggel, hogy mig Rud-
nyánszkynál Jézus befolyása Pálra költői fictio keretében jelenik 
meg : addig Molitor Mária Magdolnájában ennek megtérését a 
Jézus élete történetének eseményeivel való közvetlen érintkezés 
mint szintén történeti, valóságos eseményt hozta létre. — Igen nagy 
a különbség Rudnyánszky Pál-ja és Göthe Faustja között, és pedig 
az erkölcsi motivum tekintetében határozottan az előbbinek elő-
nyére ; mert Göthe Faustjának első része Faustot az elvetemültség 
szédítően mélységes fokán hagyja el, ugy hogy Margit is evvel a 

= Előfizetési felhívás ily czimü munkára : Ultra-
montán Levelek. Évekkel ezelőtt „Levelezések" czim 

felkiáltással fordul el tőle : „Henrik, én félek tőled !" ; második, 
később készült, befejező része pedig Faustot mégis minden expiatio 
nélkül viszi, viteti át (entführt) oda, a hol aztán csak szent és an-
gyali hangokat hallat a költő : a mi minden erkölcsi érzéssel el-
lenkezik. Azután Göthe Faustja, egészben véve, nem egyéb, a mint 
Dóczi, az egyik magyar forditó mondja, mint „a kétségbeesés 
hangja az élet semmisége felett." Hogy evvel szemben Rudnyánszky 
„Jézus"-ában Pál mily meggyőződésre emelkedik az élet értékére 
nézve, fentebb láttuk. — Madách Ember tragédiája is sokban kü-
lönbözik Rudnyánszky „Jézus"-ától. Reám Madách tragédiája, a 
melyben mindig csak a rosz, a romlás, nemünk sötét oldala viszi 
a főszerepet s fonja a tragédia fonalát, egy pessimistikus világné-
zet keserű kifakadásának hatását teszi. Némely jelenete világos 
kigunyolása annak, a mi katholikus, sőt hivő protestáns ember 
előtt is szent; nem egyszer pedig a jelenetek ördögi vigyorgássá 
fajulnak az isteni gondviseléssel szemben, csak azért mert a kik 
azt a sok aljasságot elkövetik, mind az Isten alkotmányai s mind 
az ő gondviselése alatt állanak. Igaz, hogy a költő müvét az „Ur"-
nak evvel a biztató szózatával zárja be : „Mondottam ember, küzdj 
és bizva bizzál !" De ezzel a költő csak olyan hitet látszik köve-
telni, a milyen volt az, mely azt mondá : „Credo quia absurdum." 
Mert Ádámot, ki végigálmodta nemének egész hosszú jövőjét, a költő 
az emberi elaljasodás oly fokáig vezette le, hogy Ádám attól meg-
ijedve, s nemét attól megmentendő, öngyilkos szándékkal mái-
megindult a szikla felé, melyről leugrani akart. És Ádám ezt a 
fulánkot, a kétségbeesés e kígyóját, felébredvén, magával kivitte 
az életbe, mert utolsó szavai Ádámnak a költőnél ezek; „Csak az 
a vég ! csak azt tudnám feledni ! „Szóval : Göthe Faustja és Madách 
Ember tragédiája óriás tárgyat óriás erővel át és átgyúró két alko-
tás az emberiség történetében, melyek bőven el vannak árasztva a 
lángész ragyogó sugaraival, hanem egyúttal feneketlen sötét mély-
ségek felett, biztos áthidalás nélkül, mintegy a levegőben, de igen 
gyönge erővel röpitik az embert át. Rudnyánszky nem oly óriás erejű 
mint Göthe, tárgya sem oly óriás, mint Madách tragédiájaé ; de tár-
gya — egy elvetemült ember megtérése bár csekélyebb amazokéinél, 
éppen egyszerűségénél s feldolgozása motivumainál fogva rokonszen-
vesebb. Rudnyánszky egy öngyilkosjelölt térit meg Jézus által az élet 
tiszteletére és szeretetére. Ez a tárgy. Érdekes és nagy. Motivuma 
pedig abban rejlik, hogy ez a megtérés Jézus által történik. Te-
hát motívuma fenséges. Idáig föltétlenül dicsérjük szerző müvét. 
Következik azonban a kidolgozás, a melyre nézve már észrevéte-
leink vannak. Az első a költemény elejére vonatkozik, a hol szerző 
Pált az erkölcsi sivárság kellő közepén egész meztelenül mutat ja 
be az ő rútságában. A rut tudvalevőleg önmagáért s önmagában 
nem lehet tárgya semmiféle szépmüvészetnek. A contraria iuxta 
se posita elve szerint csakis a szép és jó nagyobb feltűnése végett 
használható. S akkor is csak elfátyolozottan, nem meztelenül. Mi-
helyt rút ta l van a művésznek dolga — valaminemü fátyolozásra 
mulaszthatatlanul szüksége van. Második észrevételünk Jézus-nak 
szerepeltetésére vonatkozik. Már előbb elismertük, hogy a czél, 
melyért szerző Jézust fellépteti, érdekes és nagy. Most, hozzáadjuk 
még, hogy erkölcsileg nemes, szép. Öngyilkost észre téríteni — 
Jézushoz igazán méltó vállalkozás. Jézus a természeti erkölcsi tör-
vény tanításában és megtartásában is Ur, Mester. Azonban csupán 
csak észre térni Jézus hatása alatt, csupán csak megszeretni ezt az éle-
tet s „érezni Jézust szivében" — nem elég természetfölötti, nem eléggé 
keresztény. Molitor Mária Magdolnája is érezte Jézust szivében, de 
a költő evvel nem elégedett meg. Ó Magdolnát bemutatja életének 
teljes átalakulásában is. Harmadik észrevételünk az, hogy sokkal 
könnyebben hozzá fér vala szerző költeménye a jelenkor Jézussal 
nem egészen öszhangban élő hitetlen szellemének tetszéshez,—hogyha 
alkotása tárgyát átviszi a sokkal költőibb jövő század légkörébe, 
a hol aztán sokkal könnyebben megbocsátanák a költőnek a kri-
tikusok, hogy Jézusnál talált — segélyt a XIX. század szellemének 
életuntságára. — Ezek megjegyzéseink; melyek semmit sem akar-
nak levonni szerző müvének fent szívesen elismert mübecséből. 
Egyes részei, ismételve elismerjük, a költői technika igazi gyön-
gyei, remekei. A szerk. 
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alatt egy liberális és egy ultramontán pap közt váltott 
tizenkét levelet közöltem. En e leveleket átdolgozva és 
három egészen uj levéllel megtoldva fenti czim alatt 
sajtó alá rendezni kivánom, a mire ezennel felhívom a 
főt. papság figyelmét. A tizenöt levélből álló gyűjtemény 
tartalma általános körvonalokban következő : I. Libera-
lismus és az egyház szeretete. II. Az opportunitás elve. 
III. A rideg ultramontán elvek. IY. Liberális tudósok. 
Y. Szerzetes és világi pap. VI. Ultramontanismus és 
katholiczismus. VII. Az emberinem érett korszaka. VIII. 
A liberális állam önvédelme. IX. Amerikai rendszer. X. 
Polgári hásasság, vagy a liberális plébános. XI. Állam 
és egyház. XII. Felekezet-nélküli állam in praxi. XIII. 
Exczentrikus tudósok — praktikus papok. XIV. Modus 
vivendi. XV. Kiegyezés a liberalismussal. A mintegy 
12—13 kisebb 8.-r. ives mű ára 1 frt 20 kr (aut 4 Sacra.) 
Papnövendékeknek : 90 kr. Gyűjtőknek 10 után egy 
i^szteletpéldánynyal szolgálok. Megjelenési határidő 1888. 
év január hó vége felé. Megjelenése után mindjárt szét-
küldetik boriték alatt. A megrendelők legyenek szívesek 
az előfizetési dijakat utalványlapon dr Karsch Lollion 
tanár urnák (Nagyvárad, papnevelde) beküldeni; vala-
mint intentiók végett vagy bármely ezt illető ügyben ő 
hozzá fordulni, mint ki — tekintettel rongált egészsé-
gemre — a kiadó összes teendőit elvállalta.— Debreczen, 
1887. deczember 5. Dr. Stanczel Ferencz n.-váradmegyei 
1. sz. áídozár, szentszéki ülnök, nyug. egyetemi hittanár. 

= Becses könyvet adott ki legújabban Oltványi 
Pál, prépost, pápai kamarás ur, vele a kath. papságot 
és intézeteket ujabb hálára kötelezte le. A mü czime : 
„TájékOZÓ Útmutatás" az egyház, szolgái és az alapítványi 
pénztárak által fizetendő állami adók iránt. Ir ta Oltványi 
Pál, prépost, pápai kamarás, a szegedi apácza-iskolák 
igazgatója. Szeged. 1887. 8-r. VIII. 168 1. Ára 1 f r t . 
20 kr. 

A nagyérdemű szerző beküldött müve kapcsán a 
következő értesítés közlésére kért fe l ; „A Religio nov. 
2 számában hirdetett Uj adókönyvem a sajtó alul már 
kikerült, a napokban meg fog küldetni az aláíróknak, 
kik minthogy nagyobb számmal jelentkeztek, szives tü-
relemre kérem azokat, kiknek az első kiadásból nem jut 
a második már készül, és deczember hó vége felé min-
den bizonynyal meg fogják ők is kapni példányaikat, 
melyek Budapesten a Hunyadi Mátyás intézetében, ugy 
Szüts és társa könyvkereskedésében szintén megszerez-
hetők 1 f r t 20 kr. Szeged 1887. decz. 11. Oltványi Pál, 
prépost pápai kamarás. 

= Megjelent és beküldetett : Mária-Lant. II. Oszi 
virágok. Rosty Kálmán S. T. Mária-költeményeiből 3-ik 
füzet. A „Szűz Mária Virágos Kertje" mellékleteül ki-
adja a kalocsai nagyobb Mária-Gyülekezet. 1887. de-
czember 8-án. Kalocsán, 1887. 16-r. 59 1. 

Gyönyörű, tiszta benne minden, ugy, hogy akár 
egy angyalnak is oda lehetne karácsonyi ajándékul adni. 

VEGYESEK. 
f Fájdalmas részvéttel vettük és közöljük a követ-

kező gyászjelentést, kérve az Istent, hogy kedves kolle-
gánk és munkatársunk családjának fájdalmait a mennyei 
vigasztalás kegyelmével enyhíteni kegyeskedjék. Alulírot-
tak mély fajdalommal jelentik, hogy a felejthetlen férj, 
atya, nagyatya és ipa Aschenbrier Antal ur, m. k. nyug. 
irodasegédtiszt, 1887. deczember 12-én, a halotti szentsé-
gek ájtatos felvétele után, életének 77-ik, boldog házassá-
gának 45-ik évében, az Urban elhunyt. A boldogultnak 
hűlt tetemei e hó 13-án d. u. 7 2 4 órakor a pjergi sír-
kertben fognak örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szt. mise áldozat e hó 14-én fog az egek Urának a 
pjergi plébánia-templomban bemutattatni. Pjerg, 1887. 
deczember-hó 12-én. Aschenbrier Anna mint özvegye, 
özv. Sziklay Vilmosné mint leánya, dr Aschenbrier Antal, 
Aschenbrier József mint fiai, Sziklay Gizella, Sziklay 
Mária, Sziklay Irén mint unokái, Asckenbrier ülbina 
mint menye. Áz örök világosság fényeskedjék neki! 

— Az anyanyelvű katholikusok egyik világlapja, 
a „Cath. Times" decz. 9-iki számában igen rokonszenves 
jelentést közöl a magyar katholikusok első római za-
rándoklatáról. 

— A második magyar zarándoklat melyet kath. 
tanférfiak rendeznek, 20Ó-nál több tagból fog állni, ha 
a jelentkezettek mind elmennek. 

— A Szent-István-Társulat folyó hó 15-én, csü-
törtökön délután 4 órakor választmányi-gyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. Jelentés a pápa ő szentségénél járt 
társulati küldöttségről. 2. Jelentés a Fraknói-féle pá-
lyázatról. 3. Folyó ügyek. 

= „Katholikus kör" készül alakulni, melynek ügyé-
ben f. hó 14-én este órára a kegyesrendiek dísz-
termébe gyűlés van összehíva, melyre a meghívót kö-
szönettel vettük. A Religio évek óta hirdeti, hogy Isten 
után nincs más segítségünk, mint ha papok és hivek 
egyletekbe összesereglünk és nagy dolgok megmentésére 
s még nagyobbak teremtésére ezerek és százezerek vál-
lait összeállítjuk. 

— Lilleben í. hó 4-én volt a franczia Nord és 
Pas-de-Calais departementok katholikusai XV. nagy-
gyűlésének zárülése, mely egy gyönyörű feliratot küldött 
a pápának. 

— Lord Lyons volt párisi angol nagykövet halála 
előtt, teljesen öntudattal a kath. egyház kebelébe tért 
vissza. A hitvallást Norfolk hg udvari papjának kezébe 
tette le. Lord Lyons megtérése nagy hatást keltett az 
angol protestáns körökben. Az elhunyt diplomata nővére 
Norfolk hgnek édes anyja. 

— Az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi 
társulata f. évi decz. hó 11 ére Mária-ünnepélyt rende-
zett, melyre a meghivót a gazdag tartalmú műsor kísé-
retében köszönettel vettük. Szabad legyen ezúttal a t. 
növendékpapság önképző köreit a Bogisich M. prépost 
által lapunkban és egyebütt oly sűrűn közlött egyházi 
zenedarabok felkarolására figyelmeztetni. 

— Uj egyházirodalmi iskola keletkezett és pedig 
az esperesi seminariumban. A tudós püspök urnák a mily 
nagy lehet az öröme, épp oly nagy az érdeme a nagy-
reményű törekvések kegyes pártolásában. 

Fölhivás előfizetésre. 
Kérjük m. t. olvasóinkat az előfizetés mielőbbi 

megújítására. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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A csoda lehetősége. 
I r t a : dr Szvetics Anzelm. 

I I . 

Nem tagadható továbbá a csoda a természet 
szempontjából sem, mintha t. i. a természet törvé-
nyei feltétlenek volnának, vagy az Isten a cso-
dával megakasztaná a természet rendes folyását 
s annak törvényeit felfüggesztené. Nem tagad-
ható pedig azért, mert egyik föltevés sem áll. 

Hogy a természet nem feltétlenül szükség-
képes, kitűnik a következőkből. A természet, 
melyről i t t szó van, nem más mint a látható 
dolgok s a bennök rejlő erők határozott, de fel-
tételektől függő törvények szerint elrendezett 
összesége. Hogy a törvények csakugyan feltéte-
lektől függnek, mindenki tapasztalhatja. Mert hát 
mi a természeti törvény? Graham Ottó1) szerint 
törvénynek azt nevezzük, a mi bizonyos saját-
ságra (erőre) vonatkozólag sok testnél közösnek 
mutatkozik. Eisenlohr2) szerint pedig: erőnek 
mondatik mindaz, a mi változást icléz elő; ezen 
változások (tünemények) határozott szabályok 
szerint történnek, s e szabályokat nevezzük a 
természet törvényeinek. A törvények tehát azon 
szabályok, melyek szerint a tünemények történ-
nek. Ámde ezek a szabályok föltételektől függ-
nek. Igy pl. szabály, hogy a kő lefelé essék, de 
ha kezemmel fentartom, nem esik le. A vas 
súlyánál fogva szintén lefelé esik, de ha erős 
delejjel fentartom, szabadon függve lóg a delej-
ről. A széneny, bizonyos föltételek alatt gyémánt, 
más föltételek alatt graphit, ismét más föltéte-

x) „ L e h r b u c h d e r C h e m i e . " B r a u n s c h w e i g , 1 8 5 7 . 
*) „ H a n d b u c h d e r P h y s i k . " S t u t t g a r t , 1 8 6 0 . 

lek alatt kőszén, csontszén és faszén alakjában 
jelenik meg. A bórany bizonyos föltételek alat t 
jegeczczé lesz, más föltételek alatt pedig csoko-
ládé szinü porrá. Tehát mind a széneny, mind 
pedig a bórany egészen más alakkal bir a sze-
rint, a mint más és más föltételek vannak jelen. 
Vegyük csak a gyémántot s a faszenet ! Ki hinné, 
hogy e két test ugyanazon egy elem ! Az egyik 
megköszörülve legszebben ragyog s a legkemé-
nyebb tes t ; a másik meg puha, törékeny, sötét, 
fekete szinü és köszörülhetik, soha sem fog ra-
gyogni, hanem csak piszkítani. Igy áll a dolog 
a bóranynyal is; jegeczülve ellenáll minden 
tűznek és nem élegül, por alakjában pedig he-
vítéskor élénk fénynyel ég el. És igy tovább 
száz meg száz más esetben. 

Sőt az egész természettudomány nem áll 
egyébből, mint éppen e föltételek kutatásából. 
Innen van, hogy a mely természeti tünemény 
föltételeit nem ismerik, azt nem tudják előállí-
tani. Igy pl. nagyon szeretnék tudni a tudósok, 
minő föltételek alatt lesz a szénenyből gyémánt. 
Jó is volna tudni. De hát mindeddig nem sike-
rült kitudni. Igy vagyunk a bóranynyal is; je-
gecz alakjában ezt sem tudják előállítani. 

Sőt az experimentáló természettudós tudo-
mányának nincs nagyobb ellensége, mint éppen 
e feltételek. Képzeljük csak midőn a tudós ta-
nár diszes közönség előtt népszerű előadást tar t , 
és éppen az experimentáláshoz kezd. Hiányozzék 
ilyenkor csak egyetlenegy föltétel is a tünemény 
létrehozásához, az experimentálás nem sikerül. 
Izzad a tudós t anár ; ilyenkor majd ezt, majd 
azt nézi; de nem találja a hiányzó föltételt. 
Végre a mellette álló segéd észreveszi, hogy hi-
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szen a villamtelep nincs kinyitva; a nagy készü-
lődésben t. i. egészen megfeledkezett róla. Ebben 
csak az a különös, bogy valósággal megtörtént. 

Ezekből tehát látható, hogy a természeti 
tünemények bizony föltételesek, mert föltételek-
től függnek. Mivel pedig a természet rendje e 
tünemények rendszeres összesége, tehát a termé-
szet rendje is föltételes. Azért Oersted, hires ter-
mészetbúvár, egész életében vitatta, hogy habár a 
természet állandó is tüneményeiben, de nincs 
benne semmi, a mi feltétlen szükségességgel birna. 

Az a hiba tehát, hogy az állandót és a szükség-
képest összezavarják ; pedig a kettő között igen nagy 
a különbség. Az állandó ugyanis egyes rendkivüli 
esetben megtűri a kivételt; a szükségképes pedig 
nem tűr semmiféle kivételt. Sőt az állandónál, 
mint a közmondás ta r t ja : exceptio firmát regu-
iam, vagyis épp azért kivétel valami, mert ren-
desen nem ugy szokott történni. 

Hogy a természet tele van ilyen kivételek-
kel, a természettudósok tudhatják legjobban. Igy 
pl. Lavoisier elmélete szerint minden égés éle-
gülés. Később azonban kisült, hogy van bizony 
kivétel is; mert a halvanyban több fém épp oly 
tünemények között ég el, mint az aczélsodrony 
az élenyben. Rendesen tehát az égés élegülés szo-
kott lenni a természetben, de van kivétel is. 
Éppen ilyen a folyany is. Ugyanis minden elem 
egyesül az élenynyel, a folyany megköti magát, 
s a vegyészek minden erőlködése mellett sem 
egyesül az élenynyel. S e tekintetben unikum az 
elemek között. És igy tovább. 

Tehát a természeti tünemények rendes folya-
mában lehetségesek a kivételek ; mert a tünemé-
nyek föltételesek mind, ámbár állandók. Azért 
az összes törvények s erők mind egy főtörvény-
től függnek, t. i. minden törvény, minden erő 
csak akkor hoz létre tüneményt, ha magasabb 
törvény, nagj^obb erő nem jő vele ellentétbe; 
mert ha ellentétbe jő a nagyobb erő a kisebb 
erővel, akkor áll ezen törvény: a gyengébb erő 
enged az erősebbnek. Ez az a törvény, mely 
mindig megmarad; ez az a törvény a természet-
ben, melyet az erők működési egyenlitődésének 
nevezhetünk, mert az erők nem vesznek el, a 
törvények sem függesztetnek föl, hanem csak 
ellensulyoztatnak, kiegyenlitődnek. Ez azon tör-
vény, melyet még a csoda is érvényben hagy, 
mert a csodánál is ugyanezen törvény érvé-
nyesül. 

Ebből a szempontból tehát a csoda ellen nem 
lehet kifogást tenni. 

De tán megzavarja Isten a természet rend-
jét, felfüggeszti a természet törvényeit, midőn 
csodát tesz? 

Éppen nem. Minden megmarad a rendes 
kerékvágásban, csakis egyes tüneménynél törté-
nik néini szokatlan rendkivüliség. Hogy ezt tisz-
tán megérthessük, vegyük figyelembe a követ-
kezőket. 

A jelen természeti világrendben háromféle 
egység van. Az első a czéltani egység, mely sze-
rint minden egy legfőbb czélra törekszik az 
egész természetben. Ezt az egységet a csoda sér-
tetlenül hagyja. A másik a világtani egység 
mely szerint minden az egész természetben bá-
mulatos rendszer szerint van elrendezve s a leg-
szebb összhangzatban van. Ezt az egységet sem 
bántja a csoda. A harmadik végre a tüneményi 
egység, vagyis a tümények állandósága, mely 
szerint ugyanazon körülmények között ugyan-
azon tünemények jönnek létre. Itt lép közbe a 
csoda, nem ugyan minden tüneménynél, ha-
nem millió és millió tünemény közöl egynél, 
azáltal, hogy ennél az egynél a körülménye-
ket megváltoztatja. De e körülményváltozás is 
egészen törvényszerű; mert a gyengébb ter-
mészeti erőt ellensúlyozza az Isten minden-
ható ereje. Érvényesül tehát a legfőbb termé-
szeti törvény : ha két egyenlőtlen erő találkozik, 
a gyengébb erőt ellensúlyozza az erősebb, s a 
tüneményt az erősebb erő hozza létre. Hol van 
itt a természetellenesség, a lehetetlenség? Hisz 
a legtörvényszerübben történik minden, ugy, 
hogy ámbár a csoda kivétel, mégis az erők leg-
főbb törvénye szerint történik. 

Külsőleg tehát a természet rendes folyása 
ellen van ugyan, mert az ember éppen az ellen-
kező tüneményt várná; de ez csak onnan van, 
mivel a működő nagyobb erőt nem látjuk. 

A természettudós tehát elmondhatja, hogy 
a természet rendes folyama szerint természetes 

Háromféle csodát különböztetnek meg a hittu-
dósok : ,supra naturam', ,contra naturam' és ,praeter na-
turarn'. ,Supra naturam', ha szembetűnően nincs ellene 
semmi természeti törvény, de természeti erő sincs, mely 
létrehozhatná ; pl. a halott feltámasztása. ,Contra natu-
ram', ha a csodával éppen ellenkező tüneményt hozna 
létre a természeti erő, ha magasabb erő nem akadá-
lyozná ; pl. ha valaki a tűzben nem ég meg. Végre 
,praeter naturam', ha a tüneményt a természeti erők is 
létrehozhatnák, de nem oly módon, miként a csoda tör-
ténik; pl. valamely beteg rögtöni meggyógyítása. 
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erőkkel a csoda lehetetlen. Ámde ezt mi is el-
ismerjük; mert nem azt állitjuk mi, hogy rendes 
természeti erőkkel történik a csoda, hanem azt, 
hogy Isten mindenható ereje lép közbe s ez a 
mindenható erő, — mely előtt, mint nagyobb 
erő előtt a gyengébb természeti erő kénytelen 
meghajolni — hozza létre a csodát. Azért, ha a ter-
mészettudós azt állítja, hogy a csoda egyáltalán 
lehetetlen, túllépi tudományának határát. Mert 
hogy az Isten mit képes és mit nem képes 
tenni, azt ugyan semmiféle górcsővi, boncz-
tani, vagy más vegytani és természettani ex-
perimentálással sem tudja megállapitani. Hisz 
még a természetet sem ismeri teljesen ! Erő 
és anyag, szellem és test, lét és halál, oly 
dolgok, melyeket senki sem tagadhat. De ha 
e dolgok lényegéről, végokáról kérdezzük a 
természettudóst : akkor már elakad, legfölebb 
semmitmondó vagy éppen ellenmondó föltevé-
sekkel áll elő. Hol van az első életerő, hol van 
a végső mozgató erő, talány a természettudós 
előtt; és ha e végső erőt keresi a tudós, a 
tapasztalati tüneményeknél elég világos ter-
mészettudomány egyszerre elhomályosul. Azért 
mondja Pasteur: „Ámbár mi türelmes termé-
szetbúvárok az elődök gazdag találmányainak 
birtokában vagyunk ; ámbár a legfinomabb esz-
közökkel rendelkezünk : mégis folyton botlunk 
az igazság keresésében, s azt veszszük észre, hogy 
még az anyagi világ is csaknem egészen más, 
mint a hogy eddig kikutattuk." 

Ha tehát még a természeti dolgoknál is 
folytonos föltevésekkel bajlódnak, és folytonosan 
botlanak a természettudósok : mit szóljunk róluk 
akkor, ha a természeten kivül álló Isten min-
denható erejéről akarják megállapitani, mit tehet 
és mit nem tehet. Mintha az Isten a természet-
tudósok tudományának alá volna vetve. A mi 
náluk nem lehetséges, Istennél lehetséges; hisz 
éppen ebben rejlik a csoda bizonyító ereje, hogy 
t. i. csakis az Isten hozhatja létre. Azért, midőn 
a természettudósok azt vitatják, hogy egyáltalán 
mi lehetséges, mi nem, hasonlítanak az egykori 
,physicae professor'-hoz, a ki e század elején 
Pécsett erősen magyarázta tanítványainak, hogy 
éjjel nem lehet jégeső; s ime. a közvetlen rákö-
vetkező éjjel hatalmas jégeső volt éppen Pécsett. 
Másnap a tanítványok kíváncsiak voltak, mit 
mond majd erre a ,clarissime professor'. A mint 

V. ö. „Uj Magy. Sión" 1886. nov. füz. 

belép a tanár az iskolába, a tanítványok rögtön 
tudtára adják, hogy a mult éjjel nagy jégeső 
esett. Az egész iskola várja, mit fog mondani a 
tanár . A ,clarissime professor' pedig egész hideg-
vérüséggel igy válaszolt: „juxta meam physicam 
non debuisset," vagyis az én physikám szerint 
nem lett volna szabad jégesőnek lenni. Igy van-
nak a kétkedő természettudósok is. 

Ok az mondják: lehetetlen a csoda. Pedig 
nemcsak történtek csodák, hanem most is tör-
ténnek, mint ezt már a fönnebb emiitett Lour-
des nevü kegyhely eseményei folyton bizonyít-
ják. Ezen csodaeseményekre természetesen csak 
azt felelhetik, a mit az a hires ,physicae profes-
sor4, hogy t. i. a mi physikánk szerint nem kel-
lene csodának történnie. Ámde az Isten physi-
kája szerint mégis történik ; mert a mi a termé-
szettudomány előtt lehetetlen, az az Istennél 
lehetséges; a mi az emberre nézve természetfö-
lötti, az az Istennél egészen természetes. 

Ezek szerint tehát a természet szempont-
jából nem tehető kifogás a csodák lehetősége 
ellen. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Egyesült-Államok. A munka lovagjainak rendje 

és a szocziális kérdés. III. — Gibbons bibornok-érsek jelen-
tése a munka lovagjainak rendjéről. 

Nem szükséges a szó szerinti szöveget közölnünk, 
sőt inkább annak az amerikai viszonyok részletes elő-
adásában foglalt adatok nem is birnak általános érdekkel, 
nem is igen járulnak bozzá az általunk kitűzött czél 
kifejtéséhez, mely abban áll, hogy a munka lovagjai 
rendjével kapcsolatban az égető társadalmi kérdések és 
egyház közt fenforgó viszonyt némileg megvilágítsuk. 

Gibbons bib.-érsek kifejti 1., hogy a munka lo-
vagjai rendjének hivatalos nyilatkozataiban találhatók 
ugyan oly elvek, melyek nem számithatnak általános 
helyeslésre ; de nem lelhetők föl azokban az apostoli szék 
által, legutóbb a „Humánum Genus" kezdetű encycli-
cában oly világosan körvonalozott elemek, melyeknél 
fogva valamely egyesület az elitéltek s tiltottak sorába 
tartozik. A nevezett szövetkezetnek sem czélja, sem 
törvényei nem tanúsítanak ellenséges szellemet egyház 
s vallás iránt, ellenkezőleg dicséretes irányt tüntetnek 
föl. Épp oly kevéssé jelentkezik azokban ellenségeskedés 
az ország hatóságaival s törvényeivel szemben ; magok 
az állami hatóságok tisztelettel viseltetnek az ügy iránt. 
Azoknak tárgya: a munkás osztályok helyzetének javí-
tása, melyeknek panaszait sok tekintetben nyíltan ala-
posaknak ismerik el. A politikai pártok pedig távol at-
tól, hogy a munka lovagjait az ország ellenségeiül te-
kintenék, még versenyeznek egymással a szegény mun-
kások nyilvánvaló jogainak érvényesítésében, akiknek 
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törekvése nem arra irányul, hogy a törvények ellen 
föllázadjanak, hanem egyes-egyedül abban, hogy alkot-
mányos s megengedett eszközök segélyével igazságos 
törvények hozatalát eszközöljék ki. 

2. Megvizsgálandók azon bajok és állapotok, me-
lyek ellen a munkás-szövetkezet küzd, valamint a kon-
fliktus természete, melyet e küzdelem szül. 

A bibornok készséggel elismeri, hogy az Egyesült-
Államokban, mint a világ más országaiban, súlyos és 
fenyegető társadalmi bajok léteznek, kóros társadalmi 
állapotok vannak, melyek szilárd ellentállást és törvényes 
orvoslást követelnek ; ez oly tény, melyet senki sem mer 
tagadni. Anélkül, hogy ezen fennálló igazságtalanságok 
szomorú részleteibe belemennénk, ami itt nem is szük-
séges, elég legyen utalnunk arra, hogy bizonyos egyének 
s vállalatok monopóliuma nemcsak a munkások pana-
szait, hanem hatóságok s törvényhozó testületek ellent-
állását is fölidézte, és a monopolisták törekvései, hogy 
a törvényhozást a saját érdekük részére befolyásolják, nem 
voltak mindig sikertelenek, a mi a szabadság önzetlen 
barátait nagy mértékben nyugtalanította. A szívtelen bir-
vágy még nagyobb nyereség czéljából kíméletlenül tönkre 
teszi nemcsak a különböző iparágak férfi munkásait, 
hanem a szolgálatában levő nőket s fiatal gyermekeket 
is; ezen tényállás minden emberileg s igazságosan érző 
egyénnel fölérteti, hogy nemcsak a munkásoknak joguk 
van maguk oltalmazására, hanem az egész nép kötelessége 
őket ama törekvésben támogatni, hogy óvszerek alkal-
maztassanak ama veszélyek ellenében, melyekkel a bír-
vágy, az elnyomás és korrupczió a czivilizácziót és tár-
sadalmi rendet fenyegeti. 

3. Más kérdés azonban harmadszor, vájjon jogszerü-e 
az ellentállás formája, melyet a munka lovagjai eme 
bajokkal szemben kifejtenek, valamint megengedettek-e 
az eszközök, melyeket e czélra alkalmaznak ? 

A bibornok nem késik kijelenteni, hogy bármely 
köz-czél elérésére az ennél érdekelt tömegek sorakozta-
tása és szervezése a leghatályosabb, amely mód mint esz-
köz egészen természetes és jogos. Sőt majdnem az egye-
düli módja annak, hogy a közfigyelem felébresztessék, 
hogy a legtörvényszerübb ellentállás erőt, a legjogosabb 
kérdés nyomatékot nyerjen. 

Máris fennáll egy szervezet, mely ezernyi vonzó s 
érintkező ponttal bir, ezernyi előnyt igér, melyet azonban 
katholikus munkásaink az apostoli szék iránti engedel-
mességből vonakodnak elfogadni ; ez a szabadkőművesek 
szövetkezete, amely Amerikában mindenütt létezik és 
vállalkozókat meg munkásokat ez utóbbiakra előnyösnek 
mondott testvérületté egyesit, amely azonban soraiban 
alig számlál egyetlen katholikust. Amidőn a katholikus 
munkások nagylelkűen lemondanak ez előnyökről, me-
lyeket egyház s lelkiismeretük nekik nem engedhet meg, 
inkább oly egyesületekbe csoportosulnak, melyeknek semnai 
közük a vallás ellenségeinek sötétben bujkáló üzelmeivel, 
és amazokban nem keresnek egyebet, mint oltalmat s 
kölcsönös támogatást jogaik törvényes érvényesítésében. 

4. Kifogást lehet ugyan emelni a szervezkedés el-
len és azt lehetne mondani, hogy a katholikusok amaz 
egyesületekben protestánsokkal vegyest vannak, ami val-

lásukat veszélyeztetné. „ Természetesen — felel erre a 
bibornok — vegyest protestánsokkal vannak ők e mun-
kás szövetkezetekben, ép ugy mint a munkánál is vegyest 
vannak, mert az Észak-Amerikában lévő vegyes vallású 
lakosságnál a vallás szerinti elválasztás a polgári ügy-
letekben lehetetlen. Ezért azonban nem lehet föltételezni, 
hogy a katholikusok hite ennél veszélyben forogna ; ily 
föltevés annak bizonyítéka volna, hogy nem ismerik 
Amerika kath. munkásait, akik nem elcsábított s el-
fajult fiai az egyháznak, akik az édes anyjukat ellen-
séges mostohának tekintik, mint Európa sok országának 
munkásai, hanem okos, jól nevelt s hódoló fiak, kik 
készek vérüket ontani, amint folytonosan bár csekély, 
de fáradsággal szerzett pénzáldozatokat hoznak az egyház 
támogatására s védelmére." 

„Tényleg a jelen esetben a dolog nem ugy áll, 
hogy a katholikusok vegyest vannak a protestánsokkal, 
hanem hogy protestánsok oly egyesület előnyeiben ré-
szesittetnek, amelynek tagjai két harmadrészben, va-
lamint legfőbb tisztviselői katholikusok ; különben is ez 
országban azok kizárása egyszerűen lehetetlen." 

It t is vannak emberek, kik eleve bizonyos bizal-
matlanságot táplálnak ilyféle tisztán világi munkás-tár-
sulatok vagy hasonló egyesületek iránt, akik legjobban 
szedetnék, ha ily szövetkezetek elejétől végig egyházi 
vezetés és kezelés alatt tartatnának. E nézettel is meg-
birkózik a világi szabadság nyilt f'uvalata közt nagyra 
nőtt amerikai bibornok. 0 ugyanis igy szól : „De, mond-
ják, nem lehetne-e ily organizáczió helyett testvérületeket 
alakítani, amelyek papok vezetése alatt s a vallás köz-
vetlen befolyása alatt egyesítenék a munkásokat s érde-
kelteket ? Én nyíltan azt viszonzom erre, hogy én ezt 
országunkban sem lehetőnek, sem szükségesnek nem tar-
tom. Őszintén csodálom az enemü törekvéseket, melyek 
amaz országokban ily irányban kifejtetnek, ahol a mun-
kásokat a vallás ellenségei tévutakra vezették, de ez eset 
nálunk Amerikában, hála Istennek, nem áll. Mi azon 
véleményen vagyunk, hogy nálunk egy áldozár jelenléte 
s közvetlen befolyása nem tanácsos, amidőn a polgárok 
valláskülönbség nélkül egyesülnek oly czélra, mely kizá-
rólag iparügyi érdekeiket érinti. Bőséges eszköz áll ren-
delkezésünkre, hogy jó katholikusokat csináljunk belő-
lük, anélkül, hogy oly messzire kinyujtsuk kezünket; 
józan eszünk pedig azt tanácsolja, hogy a dolgot ne 
állitsuk az élére." 

Más ellenvetés is tehető, amely a protestánsokkal 
való elvegyülésből mentettel párhuzamosnak mondható. 
Azt kifogásolják ugyanis, hogy ily szervezet szabadsága a 
katholikusokat veszedelmes szövetségesek, még atheisták, 
communisták s anarchisták, vészthozó befolyásának teszi 
ki. „Ez igaz — veti ellene a bibornok — de ez csak 
egyike a próbaköveknek, melyeken a mi jó amerikai 
katholikusainknak vallásossága kiállja a próbát, minők-
kel mindennap találkozni szoktak, amelyeket azonban 
helyes Ítélettel s szilárdul meg tudnak vetni. Mi láttuk, 
miként erőlködtek az aggressiv és erőszakos elemek ha-
talmukba keriteni a vezényletet a munka lovagjainak 
tanácsában, vagy legalább mérges elveiket a szövetkezet 
alapszabályaiba s irányelveibe becsöpögtetni ; de ismeretes 
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az is, mily határozottsággal lettek ezen rossz szellemek 
visszautasítva és leverve. Eme romboló elemek jelenléte 
ránk nézve mély sajnálkozás, egyúttal pedig szorgos őr-
ködés okául szolgál ; ez azonban elkerülhetetlen dolog és 
az egyház s fiai közti köteléknél fogva kevésbé veszélyes, 
és valóban nagyobb veszély keletkeznék az egyház s fiai 
közti elidegenedésből, melyet mi sem idézne elő bizto-
sabban, mint eszélytelen kárhoztatás. 

Másfelől továbbá utalni szoktak a történt erősza-
koskodásokra egész a vérontásig, amelyek a munkás egye-
sületek által rendezett munkaszüneteléseket (strike) kö-
vették. I t t három dolgot kell tekintetbe venni : először, 
hogy a munkabeszüntetéseket nem találták ki a munka 
lovagjai, lévén ez majdnem általános s folytonos eszköze 
a munkásoknak, melylyel azok ellen tiltakoznak, kik vé-
lekedésük szerint igaztalanul bánnak velük, és amelylyel 
jogaikat követelik ; — másodszor tekintetbe veendő, hogy 
a szegény és a megcsökönyösödött s keményszívű monopo-
lizálás ellen felháborodott tömegek ily barczában a harag 
s erőszak épp oly elkerülhetetlen, mint sajnálatraméltó ; 
— harmadszor, hogy a munka lovagjainak alapszabályai 
s elvei, valamint a tulajdonképeni vezetői, távol attól, 
hogy kedveznének az erőszakoskodóknak vagy ezeknek 
alkalmat adnának kihágásokra, inkább hatalmas befolyá-
sukat arra érvényesitik, hogy ilyeneket meggátoljanak és 
a munkabeszüntetéseket (sztrájkokat) a rend és törvény-
szerű eljárás határai között tartsák. A tőke s munka 
közti harczot legutóbbi években követett erőszakoskodá-
sok figyelmes vizsgálata ama tanúságot szolgáltatja, hogy 
igaztalanság volna azokat a munka lovagjai szövetkeze-
tének rovására irni. Ez utóbbi csak egyike volt ama 
számos munkás-egyesületeknek, melyek a munkabeszün-
tetésekben részt vettek, és amannak fejei részrehajlatlan 
tanuk szerint minden tőlük telhetőt megtettek, hogy a 
tömegek izgatottságát eloszlassák s a kihágásoknak ele-
jét vegyék, amelyek Ítéletem szerint terhükre nem is 
róhatók. Kétségen kivül a munka lovagjai közt találtat-
nak szenvedélyes szellemek, vagy talán gonosz és romlott 
elemek, amelyek menthetetlen erőszakoskodásokat követ-
tek el és társaikat is hasonlókra birni igyekeztek ; ezért 
azonban magát a szövetkezetet felelőssé tenni, vélemé-
nyem szerint épp oly oktalanság volna, mint, amidőn az 
egyház terhére akarnák róni fiainak szenvedélyeit s go-
noszságait, amelyek ellen őraaga leghatályosabban küzd. 
Ismétlem, hogy a nagy tömegek ily harczában ama ha-
talom ellen, amely, mint el kell ismerni, gyakran az em-
beriesség s igazságosság elemi legelső jogait tagadja meg 
tőlük, hiábavaló a remény, hogy minden tévedés s minden 
erőszakos kihágás meg lenne akadályozható. Félre kel-
lene ismerni napjainkban az emberi társadalom termé-
szetét s erőit, hahogy arról akarna valaki álmodni, hogy 
e harcz meggátolható s a tömegeket rábeszélhetnők, 
hogy ne szervezkedjenek s ne használják föl a sikerre 
vezető egyedüli eszközt. 

A keresztény eszély kétségen kivül azt tanácsolja, 
hogy iparkodni kell a szeretet köteléke által a befolyást 
megtartani a tömeg szivére, hogy azt a vallás, igazsá-
gosság és felebaráti szeretet alapelveivel vezethessük; 
a keresztény eszély azt tanácsolhatja, hogy nyíltan elis-

mertessék ügyüknek igaz s jogos volta, hogy ekkép távol 
legyen tar tható attól, ami hamis s bűnös volna igy a 
törvényszerű, nyugodt s jótevő harcz ú t já ra vezetvén azt, 
ami visszataszító tulszigor által népünkre nézve vulkanikus 
örvénynyé válhatnék, hasonló ahhoz, melytől a társadalom 
Európában reszket és amelyet az egyház mélyen panaszol. 

Er re külön is kell utalnom, minthogy országunk 
társadalmi viszonyainak alapos ismerete arról győzött 
meg, hogy itt oly kérdést érintünk, mely nemcsak a 
munkás-osztályok jogait illeti, akik az egyháznak, melyet 
isteni Megváltónk küldött, hogy oktassa a szegényeket, 
különösen drágák kell hogy legyenek, — hanem azon 
kérdés is jő itt tekintetbe, amelyben benfoglaltatnak az 
egyház s az emberi társadalom legvitálisabb érdekei a 
jövőben. Ez oly pont, melyet néhány szóval jobb vi-
lágításba szeretnék helyezni." 

Ez eszmemenet a bibornok urat a következő fen-
költ s arany szavakra indította az egyház viszonyáról a 
néphez, az igaz demokrácziához. Nem lehet kérdés tár-
gya, hogy attól függ a jövő, vájjon ez alapelvek testté-
vérré, gondolattá, szóvá s ténynyé válnak-e egyetemlegesen. 
Gibbons bibornok igy szól : 

5. „Aki szemléli az utakat s módokat, melyeken az 
isteni Gondviselés korunk történetét vezeti, nem vona-
kodhatik elismerni, mily fontos részt vesz abban a nép 
hatalma ugy a jelenben, mint a jövőben van hivatva részt 
venni. Mily szomorúsággal látjuk a sötétség fejedelmének 
erőlködéseit, hogy e hatalmat veszedelemmé változtassa 
a társadalmi jóra nézve, amidőn elvonja a néptömegeket 
a vallástól és őket a féktelenség s anarkhizmus vészes 
út jára terelni iparkodik. Eddigelé országunk teljesen más-
képp áll szemünk előtt ; ugy áll előttünk mint népuralom, 
melyet a rend iránt való engedelmesség szabályoz ; ez nem 
a fékvesztettség s erőszakoskodás demokrácziája, hanem 
az igaz demokráczia, amely egészséges elvek s jó tár-
sadalmi rend ut ján igyekszik a közjót művelni. 

Ez óhajtandó állapot további fentartására szükséges, 
hogy a vallás továbbra is birja a nép szeretetét, hogy 
ekkép mindig képes legyen a nép életének szabályo-
zására. Mint Manning bibornok oly találóan í r j a : „ A 
jövő korszakban az egyháznak nem a fejedelmekkel s 
parlamentekkel lesz dolga, hanem a nagy tömegekkel, a 
néppel. Akár akarjuk, akár nem, ott lesz a mi fölada-
tunk,, oly feladat, melynek teljesítésére uj szellemre, uj 
élet- s cselekvés-irányra van szükségünk. . . . „Elveszteni 
a befolyást a népre, annyi volna, mint elveszteni az 
egész jövőt ; és e mérhetetlen, óriási tömeg sokkal in-
kább tar tható és jóra vagy roszra vezethető a szive, 
mint esze által. Az egyház mindama dicsteljes czimei 
közt, melyeket története folyamán kiérdemelt, egy sincs 
olyan, mely neki most oly nagy befolyást biztositana, 
mint az a czim, hogy ő a nép barátnéja. A mi demo-
kratikus nemzetünknél bizonyára ez a czim az, amely 
biztosítja az egyháznak nemcsak hét millió gyermekének 
szeretetét, hanem valláskülönbség nélkül összes polgáraink 
nagyrabecsülését és lelkesült csodálatát. E czimnek ha-
talma az, amely meggátolja s majdnem lehetetlenné teszi 
az üldözést, és amely az amerikai nép nagy szivét szent-
egyházunk felé fordítja. 
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És minthogy mindenfelől el van ismerve, hogy a 
jövö nagy kérdései nem lesznek kereskedelmi, hadi vagy 
pénzügyi kérdések, hanem szocziális kérdések, amelyek a 
nagy néptömegek, nevezetesen a munkás-osztálvok hely-
zetének javítását illetik, azért elhatározó fontossággal bir 
az, hogy az egyház mindig s határozottan az emberiesség, 
azoknak tömege iránti igazságosság részén találtassék, 
akik az emberi társadalom testét képezik. Mint ezt igen 
bölcsen megírta ugyanazon jeles Manning bibornok : 
„Nyugodtsággal és jó akarattal meg kell engednünk, 
hogy az ipar és kereskedelem jöjjön első sorban tekintetbe. 
Nem merem vázolni az illető parlamenti törvényeket, de 
az képezi alapelvüket a jövőben. Népünk alsó osztályai-
nak helyzete nem maradhat igy, nem is szabad igy ma-
radnia. Ily alapokon nem állhat meg semmiféle társa-
dalmi épületElkerülhetetlen ez a programm különösen 
országunkban ; és eléggé világos a magatartás, melyet 
az egyháznak a társadalmi kérdés megoldása tekintetében 
el kell foglalnia. Eme magatartása, mint önként érthető, 

nem állhat abban, hogy kedvezzen a szélsőségeknek, 
melyekre a szegény tömegek természetszerűleg terel-
tetnek, hanem, mint ismételten kijelentéin, azt követeli, 
hogy őket épp a szélsőségektől ismét visszavezesse a 
szeretet kötelékei alá a kimutatandó amaz anyai óhaja 
által, hogy mindaz megadassék nekik, ami az alsó nép-
osztályok követeléseiben jogos s észszerű, valamint anyai 
áldása által, melylyel megszentel minden törvényszerű 
eszközt az általános javulás elérésére. 

6. Tekintsük másfelől a következményeket — irja 
Gibbons bibornok — amelyeket elmaradhatatlanul maga 
után vonna, ha az egyház rideg magatartást követne a 
munkás osztályok iránt, ha bizalmatlansággal viseltetnék 
törekvéseik iránt, ami eszközeik kész kárhoztatását ké-
pezné. 

Első sorban ama nyilvánvaló veszély forogna fön, 
hogy az egyház a nép szemében elvesztené a jogot, hogy 
a nép barátnéja gyanánt tiszteltessék. A tömegek szi-
vének logikája gyorsan visz következtetésekre, és ez 
vészteljes következtetés volna a népre s egyházra egy-
aránt. A nép szivének elvesztése oly veszteség, melyet 
nem volna képes ellensúlyozni a gazdagok vagy hatal-
masok csekély száma. 

Azon nagy veszedelem állana be továbbá, hogy 
nemzetünk politikai hatalma ellenséges érzületüvé té-
tetnék az egyház irányában, amely hatalom nyiltan 
azon milliók részére áll, akik igazságot s helyzetük ja-
vítását kívánják. Nemcsak a fennálló két nagy párt 
irta nyiltan zászlajára a munkás osztályok jogait, ha-
rem nagyon lehető az is, hogy a legközelebbi választá-
sainknál az E.-Államok elnöki állására oly jelölt lép föl, 
ki különösen a munkás nép eme nyilvános, népszerű 
panaszait s igényeit képviseli. Ily szervezetet, mely majd-
nem 500,000 lelket képvisel és amely oly tisztelt s általá-
nosan elismert helyet foglal el a politikai küzdtéren, ily 
organizácziót egyházi kárhoztatással meg akarni semmi-
síteni, ez, nyiltan szólva, az amerikai nép szemében épp 
oly nevetségesnek, mint merésznek tűnnék föl. Elidege-
níteni tőlünk a nép barátságát, annyi volna, mint azon 
nagy veszélynek kitenni magunkat, hogy elveszítsük a 

nagy tekintélyt, melynek az egyház az amerikai nemzet-
nél örvend, és a béke s jólét ez állapotát koczkáztatni, 
mely oly szép ellentétet kepez a helyzettel némely ka-
tholikusnak nevezett országban. Már a mult hónapokban a 
neheztelés s fenyegetés moraja hallatszott az egyház ellen 
és nagy elővigyázattal kell élnünk eljárásunkban. 

(Folytatjuk.) 
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alelnököt, hogy a társulati küldöttségnek pápa ő szent-
sége által való fogadtatásáról tegyen a választmánynak 
jelentést. 

Dr. Steiner Fülöp : 
Mélyen tisztelt Választmány ! 

A legboldogitóbb örömérzet hatása alatt teszem 
jelentésemet társulatunk küldöttségének fogadtatásáról ő 
szentsége trónja előtt. S nem tehetem, hogy a lehető 
legrészletesben ne ecseteljem ama pillanat fenséges moz-
zanatait, oly magasztos, oly rendkívülien fényes, oly 
rendkívülien ünnepi vala az. Ily kitüntetés e társulatot 
fenállása óta nem érte. Krisztus földi helytartójának 
ritka ünnepélye alkalmából, úgyszólván széles e haza 
színe előtt, Magyarország bibornok herczeg-primása, tár-
sulatunk fővédnöke által lőn bemutatva rendkívüli fény-
nyel küldöttségünk, a magyar zarándokok ünnepélyes 
fogadtatása után, az összes zarándokok jelenlétében. 

Ezen ünnepélyes audiencia előtt a pápai főkamarás 
utasítása szerint társulatunk alelnöke a pápai trónnal 
szemben foglalt állást, jobbra tőle az első padban társu-
latunk kitűnőségei : gróf Szapáry István, gr. Zichy Nán-
dor, gr. Eszterházy Miklós Móricz, gr. Cziráky Antal, 
Simon Gyula mosonmegyei főispán, Balogh Sándor, Tom-
csányi László országgyűlési képviselő, Sujánszky praela-
tus és mások. Sajnáltuk, hogy társulatunk Kómában szá-
mosan jelenlevő tagjai nem vehettek részt mindnyájan 
társulatunk hódoló tisztelgésében. De a fáradságos előző 
audiencziák után csakis kisebb számú küldöttséget fogad-
hatott ő szentsége. Miután ő szentsége elmondá nagy-
szabású beszédét, mely oly fennen hirdeti e nagy pápa 
atyai jóindulatát és szeretetét Magyarország iránt, adott 
jelre a társulat alelnöke, kezében a diszes társulati fel-
irattal a pápai trón felé közeledett, s vele gróf Szapáry 
István kiadványaink diszes könyvjegyzékével, gróf Esz-
terházy M. M. az aranyozott bronzból készült diszes gót-
szekrénykében elhelyezett péterfillérrel, gróf Cziráky An-
tal, ő szentsége életét tárgyazó legújabb kiadványunkkal, 
s letérdeltek a pápai trón előtt. Erre ő eminencziája ő 
szentsége trónja elé állott s társulatunk iránt táplált leg-
bensőbb kegyességének hangján, fenkölt szellemű be-
szédben emelé ki Krisztus Helytartója előtt e társulat 
magasztos czélját, nemes, serény munkálkodását, mely-
lyel — úgymond — nem azon tudományt terjeszti, quae 
úrit, amely éget, rombol, hanem amely épit s terjeszti 
sz. hitünk áldásait; kiemelé ő eminencziája társulatunk 
renditbetlen hűségét az apostoli szentszék iránt, tolmá-
csolta fiúi hódolatunkat, leghőbb üdvkivánatinkat, rámu-
tatva diszes feliratunkra, melyben társulatunk e legfor-
róbb érzelmeinknek kifejezést adott, s kérte társulatunkra 
az apostoli áldást. (Hosszan tartó éljeuzés.) Majd át-
nyujtá egyenkint a társulat gyermeki szeretetének aján-
dékait. О szentsége ő eminencziájának beszéde között 
folyton a legkegyesebb, a legszeretetteljesebb módon 



RELIGIO. 391 

adott kifejezést atyai örömének társulatunknak a bibor-
nok-herczegprimás által ecsetelt czélja, munkássága s 
érzelmei felett. Megujultak a kegyesség, az öröm, a kö-
szönet kiváló nyilatkozatai, midőn ő eminencziája, fiúi 
kegyeletünk s hódolatunk jeleit, szeretetadományainkat 
egyenkint átnyujtá. Diszes feliratunk б szentsége legélén-
kebb tetszésében részesült, s felnyitva azt, a legnagyobb 
érdeklődéssel s magasztalással tekinté meg szövegét. Ki-
váló atyai örömmel vevé ő eminencziája jelentését, hogy 
összes kiadványainkat teszszük diszes kötés és szekrény-
ben trónja zsámolyához s helyezzük el a vatikáni kiállí-
táson, s a legkegyesebben fogadta kiadványaink szép 
könyvjegyzékét. A legkellemesebb meglepetéssel s a leg-
örömtelibb nyilatkozattal fogadá legújabb kiadványunkat, 
mely ő szentsége életét vázolja, s melyet б eminencziája 
ezen, mindnyájunk szivében visszhangzó szavakkal nyúj-
tott át : Gloriosa Sanctitatis Vestrae Yita. (Éljen.) Fiúi 
kegyeletünk adományát, a péterfillért is meghatottan s az 
atyai hála kifejezésével fogadta szentséges atyánk. 

Ez ünnepi, a sziv mélyéig ható pillanat után a tár-
sulat alelnöke s a küldöttség tagjai ö eminencziája által 
egyenkint bemutatva, ő szentsége elé járultak, hogy a 
lélek legbensőbb meghatottságával nyomják a fiúi hódo-
lat csókját Krisztus helytartójának lábára. Mindenki szá-
mára volt ő szentségének egy-egy kegyteljes nyilatko-
zata, mindenkinek nyújtott sajátkezüleg egy-egy emléket, 
mindenkit megáldott. Nem feledjük soha e boldogító pil-
lanatot. S most összefoglalva jelentésem minden mozzana-
tát küldöttségünk fogadtatásáról, bátran mondhatom, 
hogy e пьр volt társulatunknak, fennállása, óta, — leg-
szebb, legemlékezetesebb napja. (Ugy van ! Éljen.) 

E jelentésem kapcsán tudomására hozom a t. vá-
lasztmánynak, hogy kiadványaink szerencsésen megérkez-
tek a vatikáni kiállítás helyiségébe, s gondoskodtam 
azok alkalmas elhelyezéséről ; érintkezve Tolli kamarás 
ur kiállítási elnökkel s Mauucci úrral, a kiállítás építé-
szével, megállapodtunk, hogy könyvszekrényünk a ma-
gyarországi tárgyak számára kijelölt helyiségben diszes 
helyen, a falhoz állítva jó világításban legyen ; főt. 
Bunyitay Yincze tagtársunk s Gmitter Alfonz magyar 
gyóntató atya leendnek szívesek szekrényünk felállításánál 
segédkezni. 

Nem zárhatom be jelentésemet anélkül, hogy a t. 
választmánynyal ne közöljek egy tényt, amely kétségkí-
vül mindnyájunk szivében édes örömet kelt. S e tény 
abban áll, hogy immár mindenhol széles e világon, ahol 
Krisztusnak oltára van, a hol katholikus sziv dobog, is-
meretes társulatunk rendithetlen hűsége s fiúi hódolata 
az apostoli szentszék iránt, mert Róma egyik világlapja, 
az Osservatore Romano, nem csak közié széles e világgal 
társulatunk küldöttségének fényes fogadtatását, s szere-
tetadományait, nem csak hirdeté társulatunk magasztos 
czélját, serény munkásságát, hanem közhírré tevé egy-
szersmind gyermeki hódolatunk leghőbb üdvkivánatait ő 
szentsége jubileuma alkalmából, kinyomatván feliratunk 
teljes szövegét. (Lelkes éljenzés.) 

Gróf Apponyi Albert szokott ékes szólásával lel-
kesült hangon mond az alelnök urnák köszönetet buzgó 
fáradozásaiért. (Éljenzés.) 

Hummer Nándor társulati titkár előadta terjedelmes 
jelentését a Fraknói Vilmos-féle pályázatról. — A két 
pályakérdés: „Kívántatik egy magyarországi kath. fő-
papnak vagy kath. egyházi Írónak jellemrajza" — és 
„Kívántatik egy pápának, szentnek vagy egyházi írónak 
legújabban (1880—1887) külföldön megjelent nagyobb 
monográfiája alapján készült tanulmány " — a választmány 
1887. febr. hó 4-én tartott ülésében hirdettetett ki, — 
1887. okt. l-ig, mint a kitűzött határnapig 3 munka 
érkezett be : 1. Monyorókeréki gróf Erdődy Gábor Antal 
egri püspök életrajza. 2. Kollonich Lipót életrajza. 3. 
Oláh Miklós életrajza. — A választmány a pályamüveket 

kiadván a bírálóknak, ezek a két elsőt illetőleg oda 
nyilatkoztak, hogy a pályaföladat igényeinek nem felel-
nek meg, — ellenben mindhárom bíráló az „Oláh Mik-
lós" (jellemrajz) czimü müvet a jutalomra érdemesnek 
találta. — E műnek jeligéje: „Qui iusti sunt judices 
considèrent . . . stb." A jeligés levelet dr Steiner Fülöp 
elnök felbontván, kitűnt, hogy az Oláh Miklós (jellem-
rajz) czimü pályamű szerzője : Kollányi Ferencz, ipoly-
sági káplán. A 20 drb. arany tehát szerzőnek kiadatik. 

Dr Steiner Fülöp elnök a választmány nevében dr 
Fraknói Vilmos apát-kanonok urnák, ki a pályázati ju-
talmat kitüzé, a legmélyebb köszönetét nyilvánitja. 

Ezután a pénzügyi bizottság megbízatott, hogy az 
1888. évi költségvetést készítse el. 

A számvizsgáló-bizottság tagjaiul m eg választattak : 
Barta Béla, Frey József, Gervay Mihály és Rudnyánszky 
Ferencz választm. tagok. 

A társ. titkár előterjesztésére a választmány aján-
dék-könyveket szavazott meg 15 kath. intézet számára. 

Társ. pénztárnok jelenté, hogy 1887. nov. havában 
a társulat bevétele volt 14,179 frt 51 kr., — kiadása 
15,395 frt 20 kr. 

a. jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : Bossányi 
László és dr Bita Dezső vál. tagok. 

A Társulat kebelébe a mult hóban 45 tag lépett 
be, kik közöl felemlítjük Pauler Gyulát és b. Rosner 
Ervint. 

I R O D A L O M . 
Karácsonyi ajándékra ajálható katholikus könyvek. 

A katholikus családoknak, kik hozzátartozóikat 
karácsonyi ajándékkal szándékoznak megörvendeztetni, 
ajánljuk a következő katholikus müveket, melyek a 
Szent-István-Társulat ügynökségében (Budapest, IV. lövész 
utcza 13. sz.) kaphatók. 

Felnőttek számára : 1. Pázmány Péter. Keresztény 
imádságos könyv. Egyszerű kiadás fűzve 80 kr., fekete 
bőrkötésben 1 fr t 80 kr. — finom kiadás 1 frt., chagrin-
bőrben 2 frt 50 kr. — 2. Goffine Lénárd-. Katholikus 
oktató s épületes könyve. Fűzve 1 frt 50 kr., félvászon-
kötésben 2 fr t , bőrkötésben aranyszegélylyel 3 frt. — 
3. Fraknói Vilmos : A magyar nemzet története, három 
kötet, 1 frt 20 kr. 4. Fraknói V. Magyarország a mo-
hácsi vész előtt. Ara 75 kr. 5. Fraknói V. XI. Incze 
pápa és Magyarország felszabadítása a török uralom 
alól. 1 fr t 50 kr. — 6. Füssy Tamás : XIII. Leo pápa 
élete, 1 frt 20 kr. — 7. Füssy T. : Családi olvasmányok 
2 kötet, 40 kr. — 8. Maszlaghy Ferencz : Dél-Franczia-
országból uti vázlatok 25 kr. — 4. Gr. Lázár Kálmán-. 
A szabad természetből, 25 kr. — 10. Emlékkönyv. El-
beszélések, leírások. 30 kr. — 11. Mindszenty Gedeon-. 
Legújabb költeményei, 30 kr. 

Az ifjúság számára: 1. Az ifjúság öröme. Mulattató 
és tanulságos olvasmányok katholikus fiu és leány gyer-
mekek számára, számos képpel. Egyszerű kiadás félvá-
szon kötésben 80 kr., finomabb kiadás diszkötésben 1 frt 
20 kr. — 2. Aranka vagy az alázatosság diadala a ke-
vélység fölött, kötve 30 kr. — 3. Arnbach Ede : A rab-
szolga-kereskedő vagy ész sziv nélkül. Fűzve 30 kr. 

A magyar katholikus zarándokok hódolati fölirata 
a Szent Atyához magyar és német nyelven kapható a 
Szent-István-Társulat ügynökségében. Egy-egy példány 
ára 2 kr. 
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VEGYESEK. 
*** Magyarország bíboros hg-primásának vatikáni 

beszéde megtette a hatást a diplomacziai körökben is. 
Nem kevesebb, mint a Bismarck köréből sugalmazott 
„Köln. Zeit." tudatja, hogy a biboros magyar hg-pri-
más beszéde Rómában, az olasz király és hivatalos kör-
nyezete körében, sokkal nagyobb hatást keltett mintsem 
az olasz lapokban észlelni lehetett. 

— Valóságos varázs hatása alatt van az egész világ 
XIII. Leo pápa jubileuma alkalmából. Ilyet a világ még 
nem látott. Már emiitettük, hogy Anglia királynéja tisz-
teletét, a nagy britt birodalom első mágnása, Norfolk hg 
viszi fel Rómába. Felséges királyunk az osztrák ariszto-
kraczia egyik legelőkelőbb tagjával Liechtenstein Ferencz 
hggel küldi föl hódolatát és ajándékait az egyház magasz-
tos szellemű fejének. A spanyol királyné, ki már küldött 
jubileumi ajándékot a pápának, most uj ajándékot ké-
szít, mert úgymond, az előbbit mint királyné küldötte, 
— most mint katholikus hivő akar kedveskedni. Még Bécs 
városának előbb szabadonczságokra különben oly hajlandó 
képviselő testülete is f. hó 9-én egyhangúlag hódolatot 
szavazott meg a nagy pápa fenséges szelleme iránt, ugy 
hogy a bécsi „Vaterland" is bámulatában felkiáltani 
volt kénytelen: „Bécs ismét keresztény város lett!" 

— Nagyhatalommá akarják kikiáltani a diplomaták 
és államférfiak Spanyolországot. Nevezetes, hogy ez egy 
nő kormányzása alatt történik. Igen ám, csakhogy a 
gyenge nem e nemes sarjának lelke nagy és erős. Nincs 
koronás fejedelem az egész világon, a ki oly magasztos 
alakban, trónbeszédjében, fejezte volna ki hódolatát Krisz-
tus helytartója iránt, mint tette Krisztina királyné. Ez 
alatt a nő alatt lesz Spanyolország nagyhatalmasság. 

— Van a nagyhatalmaknál is hatalmasabb nagy-
hatalom : a tudomány. Ez is hódolatra, világraszóló 
hódolatra készül XIII. Leo, a páratlan ékesszólással 
szólni és irni egyaránt tudó pápa jubileumának évében. 
Már többször emiitettük, hogy, a „gesta Dei per Francos" 
hazájában, katholikns tudósok nemzetközi tudományos 
congressust fognak a jövő év elején tartani. Innen fog 
a tudomány nagyhatalmasságának hódolata felhangzani 
a sz. Péter székén ülő „lumen in coelo" pápájához. 

— Az egész világ, mondhatni, mozgásba jött Krisz-
tus helytartójának aranymiséje alkalmából. Csak két val-
lási szekta tüntet távollétével, s az egyik duzzog is hozzá : 

. a zsidóság és a keleti szakadárság. A konstantinápolyi 
patriarcba sugalmazott közlönye : az „ 'ExxlrjöiaőrLKY] 
'Ahföeia* válaszolni erőködvén a XIII. Leo pápa által 
Rampolla bibornokhoz intézett levélben foglalt invitatióra, 
azzal a nevetséges kifogással utasítja vissza sz. Péter 
utódjának békítő jobbját, mert, úgymond, a latin egyház 
őket mindig schismatikusoknak nevezi, holott ők min-
dennap imádkoznak az unióért ! 

— Hódoló tisztelettel vettük kegyelmes főpásztorunk 
XXII. sz. körlevelét, mely, első sorban, az esztergomi fő-
egyházmegyében szentséges atyánk számára begyült ju-
biláris adományokról ad kimutatást. E hivatalos adatok 
szerint, nem számítva a más helyekre is bőven küldött 
adományokat, a hg-primási iroda, a f. évi nov. 30-áig 
begyült rendes péterfillérekkel együtt, kimutat 186 db 
ar., 14420 frankot, 9 régi kétforintost, 23 húszast, 1 tal-
lért, 21 márkát és 20,001 ft 4 krt. A főegyházmegye 
plébániái közöl legtöbb adományt gyűjtött a budapest-
t'erenczvárosi : 1 ar. és 300 frtot. 

— Az esztergomi fömegye legutóbbi hivatalos közle-
ményei sorában jelentés tétetik Sántha Mihály megyeri 
plébános elhunytáról. A boldogult, lelkesedést és élénk 

szellemet lehelő czikkei és versei által, az irodalom terén is 
becsült nevet vivott ki magának. T. olvasóink emlékez-
nek közleményeire. Emlékezzenek meg róla imáikban is. 
Az ö. v. f. n. ! 

— A Szent-László-Társulat f. hó 17-én d. u. 4 
órakor közp. választmányi gyűlést tart. 

— A congrua-javitás Bajorországban is épp most 
van napirenden. Tervben van, mint már hónapok előtt 
jelentettük, a congruának minden lelkész számára 2000 
márkáig (a mi pénzünk szerint 1200 frtig) való feleme-
lése. A bajor papság körében minden lelkész fizetésének 
változatlan egyenlősítése nem találkozik tetszéssel. Több 
esp. kerület feliratban az országgyűléstől azt kéri, hogy a 
congrua minden lelkész számára 1100 bajor frtban álla-
píttassák meg. de 15~ évi szolgálat után öt-öt évi pótlé-
kokkal egész 1500 frtig emelkedjék. 

— Hála Istennek ! Ily feliratú vezérczikkben adó-
zik hálával az isteni gondviselés iránt derék laptársunk, 
az „Eger", abból az alkalomból, hogy 1687. deczember 
13-án a török Eger várát feladta s abból 17-én örökre 
kivonult. 

— Köszönettel vettük a b. szűz Máriáról nevezett 
sz. ferenczrendi tartomány Schematismusát az 1887/8-ik 
évre. A nagyérdemű s közkedveltségü rend tartományi 
rendfőnöke jelenleg ft . Dosztál Gaudentius volt pesti 
zárdafőnök, hol helyét nt. Bán Sándor foglalta el. A 
definitorium cz. tanácsot Görög Kázmér, Farmady Marti-
nián, Kurtz Vilmos, Pelcsárszky Ananiás, Déry Egyed, 
'Jóth Rudolf, Elek Tivadar atyák alkotják. A rendtar-
tomány titkára Skrobánek Florid. A rendtagok összes 
száma 282, kik közöl 155 áldozópap, és pedig 117 zárdai 
szolgálatban, 27 a lelkipásztorkodás terén, 10 iskolákban, 
1 külföldi missióban. Klerikus van 45, laicus 32. A rend-
tartomány által 9 plébánia nyer 41,184 lélekkel lelki-
pásztori gondozást, 32 iskola minden oldalú vagy kate-
chetikai oktatást, 10,765 tanulóval. Floreat ! Crescat ! 

— Szerény megye a rozsnyói egyházmegye, de keb-
lében sok becses kincs rejlik, papsága közt sok jeles 
ember fáradozik, csendben és szerényen, Isten dicsőségére 
és a lelkek üdvére. A Vatikán, melynek oly gyengéd 
és finom érzéke van a valódi egyházi szellem és érdem 
iránt, — észrevette Rozsnyó ékességeit s nem rég előbb 
magát a főpásztort emelte föl pápai trónállóvá, most 
pedig a püspök egyik, mondhatni, jobb kezét tüntette ki 
pápai praelatusi czimmel. A rozsnyói egyházmegye má-
sodik kitüntetettje: most már mélt. és ft. Hoffman Vendel 
kanonok ur, ki aranymiséjét püspöke segédkezésével Im-
maculata napján mutatta be a Mindenhatónak. Ez al-
kalomból Ízléses ünnepi verset is kaptunk, melynek 
czime : AD VIIL-AM DECEMBRIS. LAETANTES 
ELEGI GENITALIA TECTA REL1NQVVNT VENDELINO 
HOFFMAN QVI PIA VOTA FERVNT. Hogy ki irta, azt 
egy chronosticonos párvers mondja meg, igy : OPTANTI 
CÁRI, NATALIA NOSCERE VESTRA — DICITE. 
QVOD STEPHANVS FINDVRA VOS GENVIT. — Szi-
vünk legforróbb érzelmeivel veszünk részt a rozsnyói 
egyházmegye, püspöke és papsága örömében. 

Sajtóhibák. Mult számunk Vegyesei rovatában kegyetlen 
sajtóhibák maradtak. A 2. Vegyes czimében „anyanyelvű" helyett 
angolnyelvü-1, az utolsó Vegyesben pedig „esperesi" helyett epev-
jesi-t kell olvasni. 

Felhívás előfizetésre. 
Kérjük m. t. olvasóinkat az előfizetés mielőbbi meg-

újítására. 

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

Budapest, 1887. R,udnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A csoda lehetősége. 
Ir ta : dr Szvetics Anzelm. 

III. 
De nem tehető az Isten szempontjából sem. 

Isten ugyanis a csodákat nem az anyagi világ 
hibáinak helyrehozására teszi, hisz az anyagi 
világ oly bölcsen van elrendezve, hogy az cso-
dákra nem szorul; hanem magasabb czélból, az 
erkölcsi világrend kedvéért. I t t is áll azon több-
ször emiitett legfőbb törvény, hogy t. i. a ma-
gasabb rendű előtt az alsóbb rendű kitér, az 
erősebbnek a gyengébb enged. Mert az erkölcsi 
rend magasabb rendű s erősebb, mint a termé-
szeti rend, mivelhogy az erkölcsi rend föltétlen 
s igy kivételt nem tűr, a természeti rend pedig 
csak föltétes és igy a kivételt is megtűri. Ha 
tehát a fensőbb rendű s erősebb erkölcsi rend 
czélja csodát kiván, pl. valamely minden ember-
nek szükséges igazság megismerésére, az alsóbb 
rendű s gyengébb természeti rend enged. 

Hogy pedig az erkölcsi rend czélja mikor kiván 
csodát, azt a mindentudó Isten öröktől fogva tudja, 
s igy midőn e világot teremteni elhatározá, ugyan-
akkor elhatározá a csodákat is, mint kivételeket. Igy 
tehát örök határozataiban nincs semmi változás, 
s a megállapított törvényeket sem változtatja 
meg. Mert, mint Hammerstein1) „Edgar" czimü 
müvében mondja, a földi uralkodó is tesz néha 
kivételt a törvény alól a nélkül, hogy ezáltal a 
szentesitett törvényeket megváltoztatná. Igy pl. 
a törvény bizonyos bűntet tekre halálbüntetést 
szab ; a törvény szerint tehát minden ilyen bün-

„Edgar." Trier. 1886. 32. 1. 

te t te t elkövető bűnös halállal büntetendő. Ámde 
egyeseknél rendkivüli körülményekre való tekin-
tetből egyes esetekben kegyelmet ad, azaz a 
törvény alól kivételt tesz. Vájjon ezáltal felfüg-
gesztetik a törvény, avagy megváltozik ? Nem. 
Az a büntető törvény, mely alól a kivétel tör-
tént, továbbra is teljes érvényében marad. 

Igy van az Istennél is. Igy pl. az Isten által 
megállapitott természeti törvények szerint, ha 
valakinek szivét tőrrel átszúrják, meghal. Ámde 
rendkivüli körülmények azt kívánják, hogy azon 
átszúrt szivü ember tovább is éljen. Isten tekin-
tettel ezen rendkivüli körülményekre, mindenható 
erejével, mely az emberi szivet teremté, azonnal be-
hegeszti a sziv sebét, s az átszúrt szivü ember 
tovább él. Vájjon ezáltal mégváltozik-e az a tör-
vény, hogy a kinek szivét átszúrják, az biztosan meg-
hal ? Épen nem ; megmarad az a törvény továbbra 
is teljes érvényében. Vagy vegyük sz. Pál esetét 
Malta szigetén. A mint faágakat gyűjtöt t a tűzre, 
mérges kigyó marta meg kezét, sz. Pál fel sem 
vette a marást a szigetlakók pedig várták, mikor 
fog a mérges harapás miatt meghalni. De sz. 
Pál nem halt meg, semmi baja sem let t ; mert 
a rendkivüli körülmények azt kivánták, hogy ne 
haljon meg, s ezen rendkivüli körülménynél 
fogva Isten a mérges marást mindenható erejé-
vel ellensúlyozta. Vájjon ezáltal a mérges kigyó 
harapása megszünt-e mérges marás lenni? Nem 
volna tanácsos megpróbálni. 

Valamint tehát a földi uralkodó nem vál-
toztatja meg a szentesitett törvényeket azáltal, 
hogy egyes esetben a kegyelemadással kivételt 
tesz: épp ugy a mindenség Uralkodója sem vál-

50 



394 RELIGIO 

toztatja meg a megállapított természeti törvé-
nyeket azáltal, bogy egyes esetben csodatevéssel 
kivételt tesz. 

Sőt a csoda Isten dicsőítésére szolgál. A 
csoda által ugyanis Isten azt mutatja, bogy 0 a 
természet ura, és hogy nem függ a természeti 
törvényektől, hanem inkább ezek függnek tőle. 
— Ezáltal hatalmát mutatja meg. — A csoda 
által Isten az embereket, kik előtt a teremtés 
remekei fel sem tűnnek, felrázza szórakozottsá-
gukból, és figyelmesekké teszi őket az isteni 
dolgokra. — Ezáltal az emberekről való gon-
doskodását nyilvánítja. — A csoda által Isten 
tekintélyt ad követeinek, kiket az emberek ta-
nítására és vezetésére küld. — Ezáltal az em-
berek iránti jóságát mutatja ki. — Végre a 
csodával megerősíti a természetfölötti igazságo-
kat; s ezáltal igazságszeretete nyilvánul, a meny-
nyiben t. i. hogy az igazság elismertessék, kész 
csodát is tenni. 

íme tehát Isten szempontjából nemcsak hogy 
nem lehetetlen a csoda, hanem inkább végtelen 
tökélyeinek dicsőítésére szolgál, s igy tökélyeivel 
a legszebben összefér. 

Nem elég azonban a csodák lehetőségét 
tudni, hanem szükséges még a történeti s a böl-
cseleti bizonyosság is, vagyis tudnunk kell, hogy 
a tünemény csakugyan megtörtént, és hogy az 
a tünemény valóban csoda. A mi az elsőt, a 
történeti bizonyosságot illeti, a csoda éppúgy 
tekintendő, mint bármely más érzékeink alá eső 
tünemény. Tehát a csodának, mint külső tüne-
ménynek megállapitására csak ép érzékek kel-
lenek s józan ész. Azért a csodát, mint külső 
tüneményt minden ép érzékkel s józan észszel 
biró ember észreveheti, és ha észrevette, erről 
teljes meggyőződéssel tanuskodhatik is. Meggyő-
ződéssel tanúskodhatnak tehát Jézus csodáinak 
történeti valósága mellett az apostolok is. Mert 
hogy nekik ép érzékeik voltak, bizonyitja már 
az is, hogy szabadban élő emberek voltak; a 
szabadban élő emberek érzékei pedig mindig 
jobbak, mint a szobában ülő tudósokéi; s hogy 
józan eszük is volt, mutatja a máig fenlevő ira-
taikban olvasható bámulatos életbölcseség. 

A csoda felismerésére nézve azonban nem 
elég tudni a tünemény történeti valóságát, ha-
nem arról is meg kell győződnünk, hogy az a 
tünemény csakugyan csoda. Erről pedig az elég-
séges ok alapján győződünk meg. Az ész ugyanis 
azt mondja: minden okozatnak arányban kell 

lennie okával. Ha tehát a természeti erők nem-
csak hogy arányban nem állanak a tünemény-
nyel, hanem ha szabadon működtek volna, épp 
ellenkező eredményt hoztak volna létre: akkor 
az ész kényszerítve van az okság elvénél fogva 
magasabb, a természet fölött álló isteni erőre 
következtetni. Igy pl. ha valakit tűzbe dobnak 
akarata ellenére, és nincs semmi védőszer vele, 
melylyel a tüzet elolthatná; a természet törvénye 
szerint meg kell égnie. Ha tehát azt látja valaki, 
hogy a tűzbe dobott embernek még haja szála 
sem görbül meg, szükségképen egy magasabb 
közbelépő erőre kell következtetnie. 

Azért tehát nem kell mindent tudni, mi 
lehetséges a természetben mi nem, elégséges ha 
tudjuk, hogy a jelen körülmények között min-
denkor miképen működnek a természeti erők. 
Avagy, midőn biztosan meg akarunk győződni 
a felől, hogy az állati élet tüneményeit nem 
puszta mechanismus okozza, kell-e másféle ter-
mészeti erőket és törvényeket ismernünk, mint 
a mechanismuséit ? Avagy ki tudná pontosan 
megjelölni a szivárványban ama vonalat, hol az 
egyik szin megszűnik s a másik kezdődik? Ki 
tudja meghatározni a pillanatot, midőn alko-
nyatkor a nappal véget ér s az éj kezdetét ve-
szi ? De azért mégis biztosan megkülönböztetjük 
a szivárvány hét szinét, a nappalt és éjt. Vagy 
annak megtudása végett: vájjon bizonyos adott 
esetben vétettek-e valamely törvény ellen, vagy 
nem, kell-e valamennyi polgári törvénykönyvet 
ismernünk ? Éppen nem ; elégséges, ha az illető 
törvényt ismerjük. Hasonlóképp áll a dolog a 
csodával is. Ha nem tudjuk is szabatosan meg-
határozni, meddig terjednek a természet erői, és 
melyik vonalnál kezdődik a természetfölötti erő; 
elégséges, ha biztosan tudjuk, bizonyos körül-
mények között ezen vagy azon természeti erők 
mit képesek tenni, és mit nem képesek létre-
hozni. Pl. hogy a tüz mi mindent képes létre-
hozni, azt nem kell tudnom, hogy a tűzben meg 
nem égő ember csodájáról meggyőződjem; elég-
séges, ha tapasztalat utján meggyőződöm, hogy 
rendes körülmények között minden ember megég 
a tűzben. Vagy, hogy minő törvény szerint vég-
zik pályafutásukat a bolygók, ezt nem kell tud-
nom, hogy a vakonszületett rögtöni látásának 
csodáját elismerjem; elégséges, ha tudom ta-
pasztalat utján, hogy a vakonszületett gyógyit-
hatatlan. Vagy, hogy öt kenyérből mi mindent 
lehet csinálni, ezt sem kell tudnom, hogy az öt 
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ezer embernek öt kenyérrel való megvendége-
lését, mint csodát elismerjem ; elégséges, ha ta-
pasztalat utján tudom, hogy öt kenyérrel nem 
öt ezer, de öt száz ember sem lakik jól. Vagy, 
hogy miben rejlik az életerő lényege, nem szük-
séges ezt tudnom, hogy a halott feltámasztásának 
csodáját elfogadjam; elégséges, ha minden ember 
tapasztalása szerint tudom, hogy a ki egyszer 
meghalt, az a természet semmiféle erejének se-
gélyével fel nem támad. 

A mily bizonyosak tehát a tapasztalati tör-
vények, épp oly bizonyos a csoda bölcseleti va-
lósága is. Azért nem áll Hume azon ellenvetése, 
hogy a természetet mindig rendes folyásúnak 
tapasztaljuk, tehát a csodáról szóló tanúbizony-
ságot nem fogadhatjuk el. Nem áll pedig azért, 
mert a tanúbizonyság is épp ugy forrása az 
igazság megismerésének, mint a tapasztalás ; tná» 
sodszor, mert a csodát is éppen tapasztalásunk 
szerint Ítéljük meg. Azt pedig, hogy rendkívüli 
eseteknél az érzékek nem szerezhetnek a tényről 
bizonyosságot, nem fogadhatjuk el, mert teljesen 
ellenkezik éppen a tapasztalással. Igy pl., ha 
Lourdesban meggyógyulna előttem egy vakon 
született, miért nem szerzhetnék én bizonyos-
ságot ezen vakon született meggyógyitásáról ? 
Hisz ugyanazon érzékeimmel, melyekkel a ter-
mészet rendes folyását megismerem, ugyanazok-
kal győződöm meg a vakon született meggyó-
gyitásáról is. Azért vagy egyik esetben sem hi-
szek érzékeimnek, a mi képtelenség, vagy ha 
hiszek nekik az egyik esetben, hinnem kell 
a másikban is. Azért, a ki a csoda történeti 
valóságáról meggyőződött, azonnal meggyőződ-
hetik annak bölcseleti valóságáról is, és pedig 
az oksági elv és a tapasztalati törvények alapján ; 
s igy az észt és tapasztalást is el kell annak 
vetnie, a ki a történeti valóság elismerése után 
a csoda bölcseleti valódiságát elveti. 

Igaz ugyan, hogy a természet tele van ti-
tokkal, sokat nem tudunk még; de az is igaz, 
hogy ha valamely tüneményt a természet képes 
létrehozni, a természetben mindig meg kell lennie 
és szükségképen kell működnie. Ha tehát azt 
látjuk, hogy a természettudomány nag}^ haladása 
mellett sem képes még csak megközelítőleg sem 
kikutatni azon titkos erőket, melyekkel a sántát, 
a vakon születettet, a némát egy szóra rögtön 
meglehet gyógyitani, vagy a holtat feltámasztani; 
ha azt látjuk, hogy az a titkos erő nem szük-
ségképp működik, hanem tetszés szerint az aka-

rat parancsára hallgat: akkor nem lehet azt a 
titkos erőt természeti erőnek tartanunk, hanem 
egy a természeti erőknél hatalmasabb szabad 
akaratú lény közvetlen befolyásának, működé-
sének kell tartanunk. E hatalmas szabad akaratú 
lény pedig nem lehet más, mint az Isten. Mert 
a gonosz szellemek is tehetnek ugyan sok cso-
dálatra méltó dolgot, de igazi csodát nem. Mert 
igazi csodát, vagyis a természet tüneményei alól 
kivételt csakis a természet ura tehet; ez pedig 
az Isten. De meg az isteni gondviselés ellen is 
volna, ha a gonosz szellemek csodálatos műkö-
déseit az igazi csodáktól nem lehetne megkü-
lönböztetni. Azért, ha hamis csodákról beszélnek, 
ebből nem az következik, hogy az igazi csodát 
is tagadjuk : hanem az, hogy jól vizsgáljuk meg, 
vájjon csak csodálatos dolog-e az, vagy pedig 
igazi csoda; miként a hamis arany miatt sem 
vetjük meg az igazi aranyat, hanem csak óva-
tosabbak leszünk az arany elfogadásában, s mi-
előtt elfogadnók, jól megvizsgáljuk. 

Végre még azt mondhatná valaki, hát ha 
csak ugy vaktában véletlenül történik az a rend 
kivüli tünemény, a mit csodának neveznek. Erre 
azt válaszoljuk, hogy egyszer sikerülhet az ilyen 
véletlen; de hogy valahányszor csak az akarat 
parancsolja, mindig megtörténjék, arra a véletlen 
nem képes. Igy pl. a Plutarch által emiitett fes-
tőnél sikerült a képhez vágott szivacs által a 
habzó lovat élethiven festeni; de azt hiszem sem 
Munkács}^ sem más jeles festő nem gyakorolja 
ezt a módszert. Már pedig, mint az evangeliumi 
történet bizonyítja, Jézus teljesen szabad akarata 
szerint tette csodáit, és pedig: — ott, a hol; 
— akkor, a mikor; — annyiszor, a mennyiszer 
s a mint neki tetszett. 

A csodák ezen lehetősége és bizonyossága 
birta Dr Winert *) is a következő mondásra: 
„Mindeddig nem sikerült a csodák fontosságát, 
jelentőségét lerontani ; az egyes kísérletek erő-
szakos magyarázatokon alapulnak, s e magya-
rázatok sokszor kevésbbé valószínűek, mint maga 
a csoda elbeszélése. Maga a kereszténység nagy 
hatalma csoda." 

Lamennais2) pedig ezt mondja: „Müveitek-e 
az apostolok csodákat az általok hirdetett vallás 
igazságának bebizonyítására, vagy nem? Ha igen, 
akkor a kereszténység természetfölötti módon 

x) Dr W i n e r : „Biblisches Realwörterbuch." Leipzig, 
1847. 572. 1. 

2) „Essais sur l'Indifference." III. 106. 1. 
44* 
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terjedt el, s akkor isteni: ha nem müveitek cso-
dákat, akkor a kereszténység nem terjedhetett 
el; mert a csalásnak csak nem akar senki jó-
zanul oly erőt és tartósságot tulajdonitani, hogy 
ez annyi évek folytán, annyi különböző alkal-
makkor nem födöztetett volna föl, nem mondom 
a hivek, de a kereszt halálos ellenei által. Ha 
pedig a csalás napfényre jött, ki fogja azt ál-
lítani és elhinni, hogy holmi szemfényvesztési 
vagy más rászedési tények folytán ezren és ezren 
menjenek a vértanú-halálba a csalásokkal bizo-
nyított vallásért?" 

Miután láttuk, hogy nem csak a történelmi 
adatok hitelesek, de a csoda is lehetséges és 
felismerhető; azt kell tovább keresnünk, vájjon 
Jézus valóban feltámadott-e, vagy nem? Mivel 
pedig annak, a ki feltámad, előbb meg kell 
halnia, hogy feltámadása igazi legyen, nem pedig 
csak látszólagos; azért a következő részben Jé-
zus valóban megtörtént halálát fogjuk bebi-
zonyítani. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, deczember. XIII. Leo pápa felséges apostoli 

királyunk küldöttjét, Liechtenstein herczeget, ki apostoli 
királyunk s az uralkodóház üdvkivánatait és ajándéktár-
gyait vitte a szentatya trónja elé, f. hó 16-án fogadta 
külön kihallgatáson. A hg. ő felsége nevében francziául 
igy üdvözlé a pápát : 

Szentséges Atya ! 
Midőn a császár és király ő felsége ama nagy ki-

tüntetésben részesített, hogy jubileuma alkalmából Szent-
ségednek üdvkivánó levelét és ajándéktárgyát adjam át, 
— megbízni méltóztatott avval, hogy élő szóval is ismé-
telve adjak kifejezést tiszteletteljes érzelmeinek és fiúi 
hódolatának. 

0 felsége avval is megbízott, hogy mondjam el 
Szentséged előtt azt, hogy irányában minden alkalommal 
tanúsított jóakarata mennyire tölti be szivét hálával ! 

E rövid üdvözlő beszédre a szentatya ugyancsak 
franczia nyelven igy válaszolt : 

A herczegségedre bizott magas küldetés, melyet 
imént végzett, a legélénkebb örömet és megelégedést 
kelti fel Bennünk. 

Mi ismerjük Ausztria császárja és Magyarország 
királya ő felségének mélyen vallásos lelkületét, és ama 
kegyeletes érzelmeket, melyek fönséges családja tagjai-
nak lelkét betöltik. Pápaságunk kezdete óta ő felsége 
mindenkoron tanúsította Irántunk fiúi kegyeletét és őszinte 
hódolatát az apostoli Szentszék iránt. Most, áldozári ju-
bileumunk alkalmából, ismét u j bizonyítékot ad értékes 
ajándékainak felajánlásával, amelyeknek az ő és az ural-
kodóház nevében való átadásával herczegséged "bízatott 
meg. Ez ajándékok teljes méltók a császárhoz, a ki már 
telj esen kiérdemelte az apostoli király czimét, azt a dicső-
séges czimet, amelyhez kapcsolva van az egyháznak és 
fejének védelme. 

Ami Minket illet, mindenkoron szerencsések leszünk, 
megragadni minden alkalmat, hogy barátságunk és atyai 
érzelmeinknek bizonyitékait adjuk ő Felsége iránt. 

Egyébaránt kérjük herczegségedet, tolmácsolja el-

ismerésünk érzelmeit ő felségénél, s adjon előtte kife-
jezést óhajainknak, amelyekkel jóléte és dicsősége iránt 
viseltetünk. Ez érzelmek zálogául reá, valamint az ural-
kodóház minden tagjára, apostoli áldásunkat adjuk. 

Egyesült-Államok. A munka lovagjainak rendje 
és a szocziális kérdés. III. — Gibbons bibornok-érsek jelen-
tése a munka lovagjainak rendjéről. 

A harmadik veszély, és pedig az, mely szivünket 
legközelebbről érinti, volna az, hogy elveszithetnők az 
egyház gyermekeinek szeretetét, s őket a forradalom 
állapotába helyeznök anyjuk ellenében. Az összes világ 
nem nyújt szebb látványt, mint a milyen az ő odaadásuk s 
gyermeki engedelmességük ; de meg kell jegyezni, hogy 
századunkban és . oly országban, milyen a mienk, az en-
gedelmesség nem lehet vak. Súlyos tévedés volna ilyes-
mit várni. A mi katholikus munkásaink őszintén hiszik, 
hogy ők mi egyebet sem keresnek, mint igazságot, és 
pedig törvényes, megengedett, legitim uton. A kárhozta-
tás hamisnak s igaztalannak tekintetnék és nem fogad-
tatnék el. Prédikálhatnánk ugyan nekik engedelmességet 
s bizalmat az egyház i ránt ; de e jó hajlamok nem ter-
jedhetnének odáig. Ok szeretik az egyházat s meg akar-
ják menteni lelküket ; de életfentartásukat is meg kell 
keresniök ; és a munka most ugy van szervezve, hogy, 
ha valaki nem csatlakozik a szervezethez, vajmi kevés 
kilátása van, hogy életfentartása eszközeit megkereshesse. 

Ezek tehát a következmények, melyektől tartani 
lehet. Az egyháznak ezer meg ezer legodaadóbb gyer-
meke anyjuktól kitaszítottnak tekintené magát és ugy 
fognának élni, hogy nem gyakorolnák vallásukat. Az 
egyház jövedelme, mely nálunk kizárólag önkéntes ado-
mányokból áll, iszonyú rövidséget szenvedne és ugyanez 
eset állana be a péterfillérre nézve. A titkos társulatok 
sorai eddig hü katholikusokkal telnének meg. A szent 
szék, mely az amerikai katholikusoktól majdnem példa 
nélkül lévő odaadás bizonyitékait kapta folytonosan, nem 
ugy tekintetnék többé mint atyai hatalom, hanem mint 
zsarnoki és igazságtalan önkény. Ezek kétségtelenül oly 
következmények, melyeknek bekövetkezését az előrelátás 
s bölcseség megelőzheti. 

A veszélyeken kivül, melyeket ama kárhoztatás 
maga után vonna, valamint a lehetetlenségen kivül, en-
nek tiszteletet s engedelmességet szerezni, figyelembe 
veendő még, hogy ezen szervezet alakja oly kevéssé ál-
landó, hogy — mini; a lapok majdnem naponként emle-
getik — tapasztalt férfiak nézete szerint sok éven át nem 
állhat fönn ; ebből következik, hogy nem szükséges, még 
ha jogos s okos volna is, az egyház ünnepélyes kárhoz-
tatását kimondani oly dolog fölött, amely önmagától el-
múlik. A szocziális agitáczió bizonyára épp oly sokáig 
fog tartani, mint az orvoslandó bajok ; de az agitáczió 
és az eljárás módja s alakja e czél elérésére szükségképen 
átmenetiek s időlegesek. Számosak is, mert, mint már 
megjegyzém, a munka lovagjainak szövetkezete csak 
egyike a munka-egyesületek számos alakulásainak. Ezek 
egyik alkatát megtámadni annyi volna, mint rendszer s 
vég nélkül háborút inditani ; annyi volna, mint az egy-
ház erőit a változó s bizonytalan jelenségek utáni haj-

I szólásban kimeríteni. Az amerikai nép teljes nyugalom-
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mal, teljes bizalommal tekinti a mi társadalmi vivódásunk 
előhaladását és legkevésbé sem tart attól, hogy nem 
lenne majd képes magát megoltalmazni az esetleg felme-
rülhető kihágások s veszélyek ellenében. Es a legmélyebb 
tisztelettel, de egyúttal ama nyíltsággal, melyet tisztem 
parancsol, ki kell jelentenem : nekem ugy látszik, hogy 
az eszélvesség tanácsolja és magának az egyháznak mél-
tósága is követeli, hogy Amerikának ne ajánljunk föl oly 
egyházi pártfogást, amelyet nem kiván, s amelyről azt 
véli, hogy nincs szüksége reá." 

Véleményes jelentése végén Gibbons bibornok a 
következő pontokban összegezi érveit arra nézve, hogy a sz. 
széknek nem lehet szándéka, egy egyesületet elitélni, midőn 

1. ez elitéltetés nem látszik igazoltnak, és pedig ez 
egyesület alkotmányának, törvényeinek, vagy elöljárói 
nyilatkozatainak sem szelleme, sem betűje által ; 

2. amidőn a kárhoztatás nem látszik szükségesnek 
ez egyesület szervezetének átmeneti alkata és az Egye-
sült-Államok társadalmi viszonyai miatt ; 

3. amidőn a kárhoztatás nem volna okos, mert a 
munkások panaszai alaposak és ezek jogosultságát az 
amerikai nép elismeri ; 

4. amidőn a kárhoztatás veszélyes volna az egyház 
hirnevére a mi demokratikus államunkban és magát a 
katholikus vallás üldözését vonhatná maga után ; 

5. amidőn a kárhoztatás tehetetlen volna arra, hogy 
kath. munkásainkat, kik azt tévesnek s igaztalannak 
tekintenék, engedelmességre szoritsa ; 

6. amidőn ahelyett, hogy jótékonyan hatna, inkább 
rombolónak bizonyulna, minthogy a kath. egyház fiait 
arra indítaná, hogy anyjuk ellen fellázadjanak és a tiltott 
társulatokhoz szegődjenek, melyektől eddig távol tar tot-
ták magukat ; 

7. minthogy a kárhoztatás majdnem egészen lehe-
tetlenné tenné az egyház pénzügyi fentartását országunk-
ban és a péterfillért ; 

8. mivel a kárhoztatás népünknek a szentszék 
iránti nagy odaadását bizalmatlansággá s ellenségeske-
déssé változtatná ; 

9. mivel a kárhoztatás borzasztó csapásnak tekin-
tetnék a püspökök ellen az Egyesült-Államokban, akik, 
mint ott tudva van, tiltakoznak a munka lovagjainak 
elitéltetése ellen. *) 

IV. Manning E. bibornok a munka lovagjairól, nonatko-
zással a szocziális kérdésre. 

Mint Gibbons bibornok fönebb olvasható hivatkozá-
sából is kitűnik, Manning Henrik Ede bibornok s west-
minsteri érsek nemcsak rokonszenvez az éjszakamerikai 
püspöki kar többségének nézeteivel a munka lovagjairól, 
hanem behatóan foglalkozott is az ügygyei és annyira 
méltatta ezt, hogy a nyilvánosság előtt két levélben is 
támogatta Gibbons bibornok törekvését. Az első levél 
összegezi az amerikai egyházfejedelem fönebbi érvelését 
és azt magáévá tevén, egész általánosságban zsinórmértékül 
ajánlja. A másik levél még határozottabban kifejti ez állásfog-
lalást. Ez utóbbi levélből, melyet az angol egyházfejedelem 
a londoni „Tablet"-ben tett közzé, közöljük a lényeget. 

0 „Kinghts of Labour." London 1887. 

„A kánoni jog ugy határozza meg a rabszolgaságot 
„mint oly állapotot, melyet a nemzetek törvénye szente-
sit, de amely ellenkezik a természet törvényeivel." E 
pontra nézve különböző értelmezések merültek föl. A 
természeti jog szerint nem szabad eladni az embert, sem 
őmaga nem adhat ja el magát ; és egy ember sem vásá-
rolhat, sem tulajdonának nem tekintheti az embert. A 
zsidó törvényben megengedett rabszolgaság valamely em-
ber munkájának megvásárlásában s eladásában állott, nem 
az embernek magának ; és bármit fogadott el vagy tani-
tot t a népjog a keresztény vallás uralma alatt, maga a 
keresztény törvény soha sem szentesitette a természeti 
jog megsértését, mely szerint egy embernek sem szabad 
a másikat ugy tekinteni, mint tulajdonát . A rabszolgaság 
a római császárság alatt megsértése vala a természetjog-
nak ; a jobbágyság a keresztény korban a keresztény s 
kánoni jogra volt alapítva. Sem rabszolgaság, sem job-
bágyság nem létezik többé a világnak angolul beszélő 
nemzetei közt — azaz az u j világban, amely jövőnkre 
elhatározó befolyást látszik gyakorolni. A munkás sza-
bad ember, ugy személyiségében, mint keze munkájára 
nézve. Kezeinek tisztán izom-munkáját mint tulajdonát 
eladhatja, amint és akinek akarja, hol és addig és amely 
áron akarja. Legyen munkája mesteri vagy félig jó, mégis 
értékes az, és az ő föltétlenül saját tulajdona. A való-
ságban az a tőkének legértékesebb formája, melyet 
aranyért-ezüstért el lehet adni, melytől azonban föltétle-
nül függ az az arany s ezüst. A pénz végre is holt tőke 
(dead capital), de az emberi értelem s emberi kéz élő 
tőkéje a világ legrégibb s legelső tőkéje. (The live ca-
pital of the human intelligence and the human hand is 
the primeval and vital capital of the world.) 

Az egyesületi szabadság e jogok védelmére, és a 
személyes szabadság, mely e jogokon alapul, nem tagad-
ható, hacsak nem vonatik kétségbe magának a munkának 
joga. A munka-egyesületeket különböző alakulásaikban 
figyelemmel lehet kisérni a görög, római s a keresztény 
kulturkorszak alatt. 

A görögök „hetairiá"-i és a rómaiak „collegiumai" 
ipar-egyesületek voltak. De Rossi lovag a laterani sz. 
János melletti múzeumban lévő föliratokról szóló müvé-
ben számos példáját adta az ily egyesületeknek ; és e 
hagyományos gyakorlat átment a keresztény jogba és 
máig is létezik Rómában. A Santa Maria delPOrto egy-
házban minden egyes kápolna a különböző iparágak „col-
legiumához" vagy „universitásához" tartozik, amely által 
fön is tartatik. 

Valóban azt lehet állítani, hogy a keresztény világ 
munkája és iparai mindig kölcsönös segélyezésre s támo-
gatásra, kölcsönös fejlesztésre s oltalomra szervezkedtek. 
A skandináv s szász népek czéhei (guilds, craft guilds, 
fr i th guilds) elszórták a magot nemcsak nagy kereske-
delmi fejlődésünkhöz, hanem municzipális városaink ala-
kulásához is. Eredetileg a kézműves czéhek a mestereket 
s munkásokat is foglalták magukban. 

Mikor a mesterek tőkepénzesek lettek, külön egye-
sületeket alakitottak, másfelől a munkások is összeállot-
tak kölcsönös oltalom czéljából. Az élő s a holt tőke 
állott egymással szemben ; gyakran ellenlábasok voltak 
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egymással, mégis végtére mindig kiengesztelődtek bölcs 
megegyezés vagy bölcs s igazságos törvények folytán. 
Angol történelmünkben följegyzésre méltó tény az, hogy 
eme czéheket, melyeknek a szárazföldön a császári tör-
vény nem kedvezett, az angol királyok törvényeikben 
mindig elismerték. Ugy látszik, hogy nemzetünknek sza-
bad szelleme, ameddig helyes törvények állottak fön, 
minden ilyen szervezetet ártalmatlanná és a közjóra ter-
mékenynyé tőn. Nem szabad feledni, hogy legrégibb 
városaink iparos czéhek telepeiből alakultak." 

A bibornok itt részletesen vázol'a ez alakulásokat. 
„Megjegyeztük — folytatja azután — hogy amig 

méltányos törvények elismerték s oltalmazták ez egye-
sületeket, az ipar békéje s előhaladása biztositva volt, 
és az élő, meg a holt tőke együtt működtek a közjó 
érdekében. A mult század végén a politikai nemzetgaz-
daság tanai a „szabad szerződés" ürügye alatt felbontot-
ták a régi viszonyt a munkátadó s a munkás közt, és 
ettől fogva állandó lett a viszály tőke s munka közt. 
A tőke hatalma megtörhetetlen ; mert a szegénynek 
mindennapi kenyereért kell dolgoznia, az éhség kény-
szeriti maga s övéi számára. Amidőn a törvény többé 
nem járt közben, egyesületek alakultak kölcsönös oltalom 
czéljából. A munka lovagjai s a mi ipar-egyesületeink kép-
viselik a munka jogait és az egyesületi jogokat amazok 
védelmére. A tőke hatalmát meg lehet itélni abból, hogy 
több mint száz munkabeszüntetésből (strike) nem több mint 
öt-hat végződött a munkások javára. Ezek annyira függnek 
a tökétől, és családjuk, erőtelen nejeik s ártatlan gyerme-
keik éhsége s szenvedései oly elviselhetetlenek s annyira 
orvoslást parancsolok, hogy a viszály az élő s holt tőke 
közt fölötte egyenlőtlen és alig létezik a szerződés sza-
badsága, melylyel a politikai közgazdaság dicsekszik. Azért 
az egyház kötelessége közbelépni a munkások és a munka 
oltalmára, amelyek az emberi jólétet alkották. 

Gibbons bibornok szorgosan védelmébe veszi a 
munka lovagjait a vádaskodások s erőszakoskodások el-
lenében, melyeket a munkás-egyesületek tagjai néha 
elkövetnek. Angolországban hasonló erőszakoskodások 
gyakran kárára voltak a munka ügyének; de az épp 
azon korszakban volt, midőn a törvény még nem ismerte 
el az egyesületi szabadságot. Az ipar-egyesületek törvény 
általi elismertetése maga után vonta ama törvényes in-
tézkedéseket, melyek értelmében ily kihágások büntetés 
alá esnek. Azt lehet mondani, hogy ilyenek többé nem 
fordulnak elő. Azok visszaélései valának egy tagadhatat-
lan szabadságnak, mely utóbbi azonban a törvénynél 
nem talált oltalmat. Ugyanez áll, ha az egyesületi sza-
badsággal történik a visszaélés, hogy elnyomassék azok 
munkájának szabadsága, akik az illető egyesülethez nem 
tartoznak. Ily kihágások nemcsak visszaélést képeznek, 
hanem valóságos öngyilkosságok ; mert a munka szabad-
sága az életföltétel az egyesületi szabadságra nézve. 
Amint e kettős szabadságot a törvény elismerte, oltalmába 
is veszi. Mindkét szabadság fennállhat kölcsönös tisztelet 
mellett; ha egymással szembeszállnak, egymást rombol-
ják )e. A törvény mindkettőt egyenlő módon védi; mert 
a törvény őre minden szabadságnak. Henrik Edvárd, bi-
bornok-érsek." ( y é g e k ö v < ) 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 
A győri kath. legényegylet élete köréből. 

A közeledő sz. karácsony ünnepe alkalmából örven-
detes eseményről értesitem a magyarországi k. legény-
egyleteket, azok vezetőit, tagjait s minden jótevőit; fel-
kérve az egyletek ft. elnökeit, hogy az alábbiakról egy-
letök tagjait értesíteni szíveskedjenek. 

Ismeretes dolog, hogy a győri egylet elnöke, Ruschek 
Antal, győrszigeti plébános ur megírta a magyarföldi 
kath. legényegylet történetét. E munkáját a magyar za-
rándoklat egyik kitűnő tagjának készséges szívessége ut-
ján hódolatos levél kíséretében megküldötte ő szentségé-
nek, — aki a munkát, s az abban nyilatkozó hódolatot 
kegyelmesen fogadva, apostoli áldását adta a magyar-
országi legényegyletekre, azok minden tagjára és jó-
tevőjére. 

Az ezt közlő apostoli levél igy hangzik. 
Segreteria di Stato nr 72647. 

di Sua Santità 
Reverende Domine, 

Una cum observantissimis tuis litteris die 13 p. c. 
Novembris datis Summus Pontifex de Unionis opificum 
Sodalium Cath. in Hungaria História Te editum opus 
accepit. Hujus modi munus Sanctitati Suae summopere 
acceptum fuit, tum quia tuum amorem et devotionem 
erga Sanctam Sedem testatur, tum quia ex eo perutilem 
haue institutionem tuis curis in dies magis per Hungá-
riám propagari luculenter apparet. Quare Augustus Pon-
tifex merito Te praeconio exornat, atque ut in tuis lau-
dabilibus ineeptis constanter perseveres, hortatur. Dum 
vero Tibi gratias de praefato munere agit, Apostolicam 
Benedictionem Tibi ac Unionibus opificum Sodalium cath. 
in Hungaria ac praesertim in ista Dioecesi existentibus, 
nec non earuin soeiis ordinariis ac fautoribus peramanter 
impertit. 

Dum Te de his certiorem reddo, praeeipuae meae 
propensionis sensus Tibi pando, ac prospéra quaeque ac 
îucunda a Domino adprecor 

Dominationis Tuae 
Romae, 5. Decembris 1887. 

Humillimus et addictissimus servus 
Marius Mocenni 

Archiepiscopus Heliopolitanus 
Rev. Dno Antonio Ruschek, 

Parocho Győr-Szigetiensi. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A második magyar zarándoklat a pápához, 

melyet kath. tanférfiak szerveztek, ha minden ugy sikerül, 
mint az előjelek mutatják, nevezetes esemény lesz Magyar-
ország kath. hitélete történetében. Tegnap, f. hó 19-én 
volt az közp. bizottság előkészítő üléseinek Budapesten 
utolsója. Ebben főbb vonalakban megállapodás történt a 
zarándoklatra, az uton és Rómában váró teendők sor-
rendje és mikéntjére nézve. A mi az ünnepélyes pápai ki-
hallgatást illeti, egyik kath. laptársunk ama hire, mintha 
már egészen bizonyos volna, hogy Haynald Laios bibor-
nok fogja a zarándokokat a szent atya elé vezetni, nem 
felel meg a valóságnak. Bizonyos csak annyi, hogy ak-
kor a mikor ő szentsége fogad, egy bibornok fogja a 
zarándoklatot ő szentségének bemutatni. 

Legnagyobb érdemök van kétségkívül a zarándoklat 
jó omenii sikerében dr Wolafka N. és Baracs Géza bi-
zottsági tagoknak, kiket az előkészítő bizottság az intéző 
diszes czimével ruházott fel. Nag.yban segédkeztek nekik 
Lehmann Ágoston és Kecskóczy Ödön urak. A bizottság 
többi tagja is megtette kötelességét. Most már nincs 
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^gyéb bátra, mint hogy Isten áldása legyen a zarándok-
laton és eredményein — hosszú, hosszú időkre. 

Végül közöljük előbb a közp. előkészítő bizottság 
tagjainak, azután magát a zarándokok névsorát : 

A központi bizottság tagjai: egyházi elnök: Dr 
Breznay Béla, egyet. ny. r. tanár, ő szentsége t. t. ka-
marása, a „Religio" szerkesztője, világi elnök: Lubrich 
Ágost, egyet. ny. r. tanár, egyházi alelnök és pénztár-
nok : Dr Wolafka Nándor, egyet. h. tanár, ő szentsége 
t. t. káplánja, udvari í. káplán stb., világi alelnök : Fels-
mann József, főreáltanodai igazgató, jegyző : Baracs Géza, 
főv. hitoktató. Bizottsági t agok: Bartal Antal, főgimn. 
igazgató, Baumann József, főv. el. isk. igazg. tanitó, 
Ekker Antal, főv. el. isk. tanitó, Dr Kerékgyártó Árpád, 
egyet. ny. r. tanár, Kecskóczi Ödön, főv. polg. isk. tanár, 
Köpesdy Sándor, áll. főg. igazgató, Dr László Mihály, 
főgymn. igazgató, Lehmann Ágoston, főreáliskolai hit ta-
nár, Molnár László, képezdei igazgató tanár, iVey Ferencz, 
főreáltanodai igazgató, Raxichbauer József, kegyesr. fog. 
tanár, Roller Mátyás, polg. és közp. keresk. isk. igazg., 
Schiffer Ferencz, kath. képezdei igazgató, Tomor Ferencz, 
főgimn. tanár, a „Közoktatás" szerkesztője, Trájtler 
Károly, főv. el. isk. igazg. tanitó, a budapesti (budai) 
tanitó-egylet elnöke, Dr Wayand Géza, főv. s.-lelkész 
és hitelemző. 

Angyalossy József, néptanító Beregszász, Auerbach 
László, szt.-fer.-főreál. hittanár Pécs, Astner József, Né-
inet-Keresztur. 

Bakó István, főgymn. tanár Léva, Bálinth Lázár 
plébános Csik.-Szt.-Miklós, Baracs Géza főv. hitoktató 
Budapest, Dr Baracs Zsigmondné Budapest, Baracs Mal-
vina Budapest, Barsi Jenő, főv. tanuló Budapest, Bathó 
Ferencz, urad. tiszttartó Stornfa, Bathó Ferenczné Stomfa, 
Bátorfi Lajos, lapszerkesztő N.-Kanizsa, Béldi Tivadar 
földbirtokos Bodola, Béldi Tivadarné Bodola, Béldi László 
egyet, hallgató Kolozsvár, Beller Imre plébános Rákos-
Palota, Dr. Biatsy Demjén szt.-ben.-r. főgymn. tan. 
Sopron, Blaskovits Ferencz tan. fel. és h. th. t. Te-
mesvár, Boldizsár Ferencz segédlelkész Szeged-Rókus, 
Bóna Róza Budapest, Bors Dániel háztulajdonos Bu-
dapest, Bors Dánielné Budapest. Boszner János kath. 
főgymn. hittanár Pozsony, Brand József belv. plébános 
Temesvár, Dr Brencsán Sándor jogak. tanár Kassa, Dr 
Breznay Béla tud. egyet. ny. r. t. Budapest. 

Dr Cherny Lajos, ügyvédjelölt Budapest, Chobot 
Ferencz, nevelő Lovasberény, Chobot József, Igrám, 
Christofoli Vincze, háztulajdonos Budapest, Christofoli 
Vinczéné, özv. Fogarasi Constantin Andrásné, Bodrog-
Keresztur, és leánya, özy. Csery Józsefné, Budapest, Czi-
gány János, köz- és váltóügyvéd Jászberény, Dr Czirer 
Elek, városi tb. főorvos Pécs, Czirer Elekné, Pécs. 

Dániel Joakim, kegyesr. főgymn. tan. Kolozsvár, 
Darvas Orbán, szt.-benedekr. főgymn. t. Sopron, Dr 
Demkó György, theol. ny. r. tanár Eger, özy. Dévay 
Györgyné, M.-Vári, Dickmann Ferencz, néptanitó O-Futtak, 
Dobránszky György, Nagy-Sáros, Doby László, gyógy-
szerész Csákóvá, Doritam Mária, képezd, tanítónő Po-
zsony, Dubovszky István, Kápolna, Dr Dudek János, ny. 
r. theol. tanár Nyitra. 

Egerer József, háztulajdonos Budapest, Egerer Jó-
zsefné, Budapest, Eichinger Anna, Filipova, Ekker Antal, 
főv. elemi tanitó Budapest, Ernst Ede, Budapest. 

Fásztusz Elek, főgymn. tanár Szatmár, Ferenczy 
József, esp.-plébános Pozsony-Iványi, Fetser Antal, tanúim, 
felügyelő Nagyvárad, Dr Firczák Gyula, nagyprépost 
orsz. képv. Bpest, Fischer Ágoston, főv. hitoktató Bu-
dapest, Freh Alfonz, szt.-benedekr. főgymn. t. Kőszeg, 
Fritzenschaft János, segédlelkész Kálóz. 

Gaszner Károly, zenetanár Temesvár, Gavornik 
József, elemi néptanitó Eger, Glück Karolina, Újpest, 
Guba Pál, kegyesr. gymn. tanár Kis-Szeben, Gürtler 

József, püsp. t i tkár Bars Szt.-Kereszt, Gyárfás István, 
főgymn. tanár Nagyszombat. 

Hadas Erzsébet, Budapest, Hangay Oktáv, nevelő 
Budapest, Hegedűs Lajos, Kassa, Hegyessy Ferencz, gyógy-
szerész Bezdán, Hegyiné N. Budapest, Hehelein Károly, 
főgym. igazgató Szatmár, Dr Herald Ferencz, főgymn. 
tanár Budapest, Hikkel Emília, Budapest, Hiller Rozália, 
Budapest, Hinczei Imre, Kápolna, Hoffmann György, 
N.-Keresztúr, Horváth Janka, Budapest, Horváth Mária, 
tanítónő Kun-Majsa, Horváth Katalin, tanítónő Bakód. 

Janits Mária, háztulajdonosnő Budapest, Imets F. 
Jákó, főgymn. igazgató Csik Somlyó, István Vilmos, püsp. 
t i tkár Szombathely, Jurássy Berta, képezdei tanítónő 
Pozsony, Ivánfi Ede, kegyesr. főgymn. tanár M.-Uvár, 
dr Ivanóczy Ferencz, theol. tanár Szombathely. 

Kálmán Károly, főreált. hittanár Székesfehérvár, 
Kampics Péter, Budapest, Kampics Péterne, Budapest, 
dr Karácsonyi János, segédlelkész Nagyvárad, Katóka 
Zsigmond, gör. sz. kath. coadjutor Barlafalu, Kayser 
Lajos, segédlelkész Nagy-Szt.-Miklós, Kecskóczy Udön, 
főv. polg. isk. tanár Budapest, Kelemen Erzsébet, Bu-
dapest, Kelemen István, esperesplébános Csehi-Mindszent, 
Kemény Alajos, magánzó Kaposvár, dr Kerekes Arvéd, 
joglyc. r. tanár Eger , dr Kereszty Győző, ny. r. theol. 
tanár Esztergom, Killige József, jegyző Gyertyámos, dr 
Kiss János, ny. r. theol. tanár Temesvár, dr Kleckner 
Alajos, jogakad. igazgató Kassa, Kocsis Éva, háztulaj-
donosnő Temesvár, Kőhalmi Klimstein József, főgymn. 
tanár Nagyszombat, König Antal, Filipova, König Eva, 
Filipova, König Ferencz, Filipova, dr Kohuth János, 
ny. r. theol. tanár Beszterczebánya, Koller Károly, hír-
lapíró Budapest, if j . gróf Korniss Károly, Nagyvárad, 
dr Kovács Dénes hírlapíró Budapest, dr Kovács József, 
főv. segédlelkész Budapest, Kriegler Albert, Nagymarton, 
Kriszta F., Budapest, Kundrich Evariszt, szt. ferenczr. 
áldozár Eperjes, Kunz Ede, földbirtokos Temesvár, dr 
Kurimszky Antal, prépost-plébános Rózsahegy. 

Dr. Laudon István, főgymn. tanár Ungvár, László 
László, bankreferens Kolozsvár, Leh Jakab, elemi nép-
tanító Filipova, Lehmann Ágoston, főv. főreált. hit tanár 
Budapest, Lekly Gyula, ipartanodai tanár Kassa, Lippay 
János, Szatymaz, dr Lubrich Ágost tud. egyetemi ny. r. 
tanár Budapest, Luncz Alajos, szt. ferenczr. főgymn. 
tanár Sopron. 

Magyary Pál, főgymn. hit tanár Lúgos, dr Major 
Ferencz, városi t. főorvos Székesfehérvár, Marka Gergely, 
ny. főmérnök Temesvár, Markovics Kálmán, orsz. képvi-
selő Budapest, dr Martinovich József, jogak. tanár Eger, 
Máté Eva, Budapest, Matter Erzsébet, Filipova, Matus-
kovicb Márton theol. tanár, Beszterczeb., Medgyessy La-
jos főgymn. tanár, Kaposvár, Meszner István pleb. Bezdán, 
Miklós István, Tápé, Mohi Bódog bőrgyáros, Kaposvár, 
Moldován László, Nagy-Bánya, Müller Alojzia, Budapest. 

Nagv Teréz, Temesvár, Natter Andor egyetemi 
hallgató, Budapest, Nat ter Vilmos ügyvédjelölt, Budapest, 
Nyáry József kegyesr. f'őgymn. tanár, Temesvár. 

Olejovics János kegyesr. főgymn. tanár, Temesvár. 
Papp Sándor ügyvéd, Szászrégen, Pesty Gizella, 

Budapest, Petrovácz József képezd, tanár, segédtf. Kalo-
csa, Pfeifer Antal kegyesr. főgymn. igazg., Temesvár, 
Pitrof István lelkiigazgató, Beszterczebánya, Prohászka 
Károly nevelő, Abauj-Enyiczke, dr Prohászka Ottokár 
ny. r. theol. tan., Eszterg., Puchberger Lajos birtokos, 
Rákos-Usaba, Puchberger Lajosné, Rákos-Csaba. 

Dr Rézbányai József jogakad. tanár, Pécs, Romo-
csa Emma főv. elemi tanítónő, Budapest, Röser Miklós, 
Gyertyámos. 

Sager Erzsébet, Budapest, Schambach Gyula főgymn. 
r. tanár, Kaposvár, Schäfer Dezső ügyvéd, Detta, Sirola 
Emil, M.-Vári, Sziateczka Kárász Kata, Nagy-Abony, Sík 
József zenetanár, Budapest, Sik Józsefné, Budapest, Schit-
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tenhelm Erzsébet, Budapest, Schlatter Alfred prem. kan. 
r. főgymn. tanár, Kassa, Özv. Schmidt Katalin, Filipova, 
Schmidt Keresztély, Filipova, Schmidt Vendel, Filipova, 
Schneider János főv. főreált. r. tanár, Budapest, Schwarz 
Károly, Báhony, Söveggyártó Mór szerp. és hitokt. Szom-
bathely, Steecz György ny. r . theol. tanár, Kalocsa, Ste-
fán Anna városi tanitónő, Pozsony, dr Steinberger Fe-
rencz tanitókép. ig. Szatmár, Stipel Fabian Sebő h. ügyv. 
vár. tan. Temesvár, Szabó Károly tanfelügyelő, Sopron. 
Szánthó Károly, építőmester, Pécs, Szecsey Ferencz 
segédlelkész, Nógrád-Vadkert, Szegfi Mátyás joghallgató, 
Budapest, dr Székely István theol. h. tan., tanúim, felügy., 
Nagyvárad, Szentmiklósy János ügyvéd. Detta, Sztudinka 
Gyula iskolasz. tag, Kassa, Szulyovszky István, Turcsánka. 

Takács János pleb., Markola-Bődög, r Tamás József 
elemi néptanitó, Edelény, ponori Tewrewk Árpád főgymn. 
tan., Budapest, Thiel Pál gőzfürdésztulajdonos, Magyaró, 
dr Thuróczy Kálmán ügyvéd, Budapest, Tormássy Bona-
ventura zárdafőnök, Sümegb, Tóthfalussy Dániel kép. 
hittan, és hitel., Szatmár, Tringer András, Esztergom, 
Toldy Péter zárdafőnök, Kecskemét. 

Uhrl Józsa állami tan.-kép. igazgatónője, Pozsony, | 
Úrig Mária, Budapest. 

Lászlófalvi dr Vélics Antal gyakorlóorv., Budapest, 
Vojnits Dániel képezd, tan., Kalocsa, Vojticsek József 
segédlelkész, Námesztó, özv. Vrana Lipótné, Kaposvár. 

Wayand Szidónia, Budapest, Winkler Pál segédlel-
kész, Filipova, Wolafka Antal kir. közjegyzőjelölt, Te-
mesvár, Wolafka Antalné, Temesvár, dr Wolafka Nándor 
közp. papn. tanúim, felügyelő és b. egyet, tan. Budapest. 

Zanathy Bódog sztben.-r. főgymn. tan., Kőszeg, 
Zelliger Alajos, főv. hitoktató, Budapest, Zsigray Amália 
tanitónő, Rácz.-Szt.-Tamás. 

Ezen névjegyzék saját bemondás alapján készült, 
azért elnézést kérünk minden esetleg előfordult hiány 
miatt. Összesen: Tanítással foglalkozók: 116 egyén. — 
Egyháziak : 68, Világiak : 136. Féifiak : 155, Hölgyek : 49. 

IRODALOM. 
= Ujabban is felhivjuk t. olvasó közönségünk 

figyelmét dr Stanczel Ferencz ,Ultramontán Levelek1 

czimü müvére, melynek előfizetési felhivását lapunk 48-ik 
számában közöltük. Reméljük, hogy előfizetőink közöl 
egy sem marad el annak munkája megrendelésétől, ki a 

,Religióban l-ban 14 éven keresztül hetenkiut kétszer 
védte az egyház igazait és még most is megjelenik időn-
kint azok védelmére. 

Gyönyörű költeményt küldött be a pécsi növen-
dékpapság sz.-Pál-egylete XIII . Leo pápa jubileuma al-
kalmából. Czime: „Apotheosis in encomium SS. D. N. 
gloriose regnantis Leonis P. XIII." Benne dr Rézbányav 
János magyar prózában is oly jeles tolla remekel. 

VEGYESEK. 
— A bibornokok emlékérmet ajánlanak fel XIII . 

Leo pápának aranymiséje emlékére. 2 drb aranyból, 150 
ezüstből, 200 bronczból készült. Az érem egyik oldalán 
a pápa arczképe látható, másikán Tongiorgi J . t. atya 
tollából követkző felirat olvasható : 

LEONI XIII 
ANNUM L SACERDOTII S ü l 

IN SUMMA ORBIS CATHOLICI LAETITIA 
FAUSTE FELICITER EXPLENTI 

COLLEGIUM CARDINALIUM 
OBSEQUII ET GrRATULATIONIS CAUSA 

PRINCIPI OPTIMO 
ANTISTITI SACRÔRUM MAXIMO. 

MDCCCLXXXVII. 
— A mióta megtudtuk, hogy egy kath. kör felállítá-

sának ügyét Budapesten Lévay Imre kegyes t. r. főgym-
nasiumi igazgató és a „Veszpémi Közlöny" nagyérdemű 
szerkesztője vette a kezébe, a siker iránt alapos reményt 
látunk támadni. A nevezett jeles tanférfiu s kath. iró isme-
retes erélye garancziát nyújt az iránt, hogy, ha az ügy 
nagyságához mért támogatás kiséri igyekezetét, Budapest 
kath. középosztályának nem sokára lesz egy góczpontja 
a kath. körben. 

— Jelentés. Kiváló tisztelettel értesítjük a főtiszt, 
papságot és a mt. katholikus közönséget, hogy a szent-
képek és ájtatossági czikkek uj üzletét, a „Szent István 
katholikus műintézetet*, (Budapest, IV. Újvilág-utcza 13, 
I. emelet), tehát a főváros kellő közepén, a mai napon 
megnyitottuk. Alázattal kérjük a mt. kath. közönséget, 
hogy karácsonyi bevásárlásaival üzletünket megtisztelni 
kegyeskedjék. Vallásos képeink, melyek egytől-egyig 
mesteri kezek müvei, általános elismerésben részesültek ; 
stílszerű keretekről is gondoskodtunk. A vidékről jövő 
megrendeléseknek olcsón és pontosan fogunk megfelelni. 
Sz. István kath. müintézet Budapest, IV., Ujvilág-utcza 13. 

Felhívás előfizetésre. 
A „Religió"-ra, a magyar kath. papság ez ősi közlönyére, melyet Istenben b. Scitovszky János bibornok 

1859. decz. 29-én „Organum episcopatus Hungáriáé" magasztos czimmel díszített fel, XIII . Leo pápa jubileuma 
alkalmából nagy napok várnak. Szerkesztője, hacsak valami rendkivüli akadály közbe nem jő, Rómába zarándokol 
az apostol-fejedelmek sírjához és a XIX. század nagybölcseségü pacificator pápája szeniséges szine elé, imádkozni 
amott, hódolni emitt — s mindakét helyen apostoli áldásért esedezni a lap alapitójának kegyeletes emlékére, volt 
szerkesztőinek dicsőségére, valamint minden munkatársa és olvasója lelki épülésére és örömére. 

XIII. Leo pápa jubileumának éve oly helyzetbe hozta a Religiót, m. t. olvasóközönség, a milyenben még 
e közel félszázados lap nem volt soha. Az isteni Gondviselés ez intézkedésének hatását a t. olvasóközö g ég megle-
petve fogja tapasztalni. 

Addig is azonban, mig mi Rómában járunk és gyüj t jük a t. olvasóközönség számára a legsublimisabb 
tapasztalatok, inspiratiók és áldások kincses tárát , mélyen t. olvasóink szintén legyenek kegyesek szivükön viselni a 
lap sorsát, és annak nemcsak pártolását az előfizetés tömeges megújításával, hanem a jelen számhoz mellékelt külön 
felhívásnak ismerős papi körökben való terjesztésével is lelkesen tanúsítani. 

Távollétünkben i. t. belmunkatársunk dr. Purt Iván hitoktató ur lesz szíves a szerkesztés felelősségében 
és terhében helyettesíteni. Ajánljuk őt és a lapot ismételten fényes törzsgárdánk nagykegyü figyelmébe és támogatásába. 

Az előfizetési feltételek a lap élén olvashatók. 
Kelt Budapesten, 1887. decz. 21. ^ ^ ^ 

Dr. ű reznay .Béla, 
pápa ő szentsége t. kamarása, tud. egyet. ny. r. tanár, a ,Religio' szerk. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 



Megje l en ik e l ap he ten-
k é n t ké t s ze r : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

f é l év re h e l y b e n s posta-
kü ldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest , V I I I . , P á l - u t c z a 
2., hova a lap sze l lemi 
részé t i l le tő minden k ü l -

d e m é n v cz imzendő. 

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

NEGYVENHATODIK É V F O L Y A M . 

E l ő f i z e t h e t n i 
m i n d e n 

k i r . pos t ah iva t a lná l ; 
B u d a p e s t e n a sze rkesz -
tőné l , és Rudnyánszky 
A. k ö n y v n y o m d á j á b a n , 
IV . , P a p n ö v e l d e - u t c z a 
8. sz. a la t t , h o v a a ne-
ta lán i r ec l ama t iók is, 
b é r m e n t e s n y i t o t t l evé l -

b e n , i n t é z e n d ő k . 

Budapesten, deczember 24, 51, II. Félév. 1887. 

TARTALOM : Vezéreszméli és Tanulmányok : A legnagyszerűbb karácsonyi a jándék. — A művészet és az erkölcsiség. — A vallás 
ée tanulmányi alapokra felügyelő s azok kezelését ellenőrző időleges biróság. — Egyházi Tudósítás: E g y e s ü l t - Á l l a m o k : A 
munka lovagjainak rendje és a szocziális kérdés. — Irodalom: A krit ikáról a kr i t ikusnak. — „Lacordaire végrendelete". — Római 

katholikus egyházi énekek. — A bölcseleti folyóirat. — Vegyesek. — Felhivás előfizetésre. 

A legnagyszerűbb karácsonyi ajándék, 
milyent Magyarország katholikus papsága mái-
századok óta nem látott sem az apostoli ki-
rály, sem a nemzet, sem a hivek részéről, 
kétségkivül az lenne, ha a kongrua-ügy annak 
a legkegyelmesebb leiratnak szellemében és ér-
telmében szabályoztatnék, mely f. évi márczius 
22-én kelt s melynek szövegét deczember 10-iki 
számunkban volt szerencsénk t. olvasóinkkal kö-
zölni. 

A legkegyelmesebb leiratban egy egész nagy 
egyházpolitikai program m foglaltatik, sőt többet 
mondunk, abban századokra kiható apostoli actio 
van initiálva. 

Mert jól jegyezzük meg: eddig ugyan mindig 
arról volt szó, hogy az apostoli király engedelmé-
vel a kongrua szervezésének s esetleg feljavításá-
nak megindítására az apostoli király már kimon-
dotta óhaját ; ámde ezt a királyi szót mindek-
koráig még nem volt szerencsénk királyi szavak-
ban foglaltan hallani s királyi rendeletben az 
ország szine elé kiirva olvasni. 

Most már ez is megtörtént dolog, történeti 
esemény. A királyi szó az ezévi márczius 22-iki 
legkegyelmesebb intézvényben királyi te t té vált, 
melynek a kath. egyház magyarországi életében a 
tetté vált királyi szóhoz méltó eredményei bizo-
nyára be fognak következni. 

Olvassuk el, t. paptársak, az apostoli királyi 
szózatot többször is ; mert az abban jelzett in-
tézkedések a mint fel akarják karolni s rendbe 
hozni a kath. papság és egyház jelen társadalmi 
és anyagi összes helyzetét, másrészről igen messze 
fognak felnyúlni múltjába és kihatni jövőjébe, 

hogyha kellő összhang lesz az állami és egyházi 
hatalom között és hogyha főpásztoraink, quos 
Spiritus S. posuit regere ecclesiam Dei, érezni 
fogják, hogy előttük az apostoli király lelkes 
példája tündöklik, hátuk mögött pedig Magyaror-
szág katholikusainak milliói éber érdeklődéssel 
s lelkes áldozatkészséggel virasztanak, őrködnek, 
áldozatra is készek levén azon egyház felvirá-
goztatására, a melyre sz. István mint legbizto-
sabb erkölcsi alapra ezt az országot alapitotta. 

Kegyúri viszony, községek és hivek szolgál-
mányai, stola-jövedelem és az alapitványok: ezek 
vannak a legkegyelmesebb királyi intézvényben 
mint olyanok megjelölve, a melyek tekintetében 
mélyreható be- és körültekintéssel tisztába kel! 
jönni, hogy a jövőre nézve századokra szóló ren-
dezést és javitást lehessen létrehozni a jelenlegi, 
gazdaságilag a nemzetre oly mélyreható, mond-
hatni végzetes átalakuláson keresztül dolgozva 
a kath. papság ellátásának kellő biztositékait, a 
melyek egyszersmind, bizonyos tekintetben, ma-
gának a kath. egyháznak mint nagy egésznek 
Magyarországban fenállását és virágzását is biz-
tosítani vannak hivatva. 

A legmagasabb intézvény közzététele óta 
már tétetet t egy nyilvános hozzászólás a nagy 
kérdéshez. Ki van abban mutatva, a tárgyak, 
kérdések és viszonyok mily óriási kiterjedésű és 
változatos tarkasága lőn a legfelsőbb nyilatkozat 
által százados nyugalmukból felmozgatva. Ámde, 
mint egy igen magas állású egyházi férfiú aj-
kairól hallani szerencsénk vala, ez a hirlapi n}á-
latkozat a pillanatnyi helyzetet, melybe a kon-
grua-javítás ügye belekerült, nem tisztázta. 

51 
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Tudjuk, hogy ebben az életbe vágó ügyben 
egy egyházi és világi előkelőségekből alakított 
bizottság már működött. De azt is tudjuk, hogy 
e bizottságban ujabb fejlemények következtében 
nézeteltérések mutatkoztak. Felmerült a nézet, 
hogy az eddigi kongrua-bizottságnak nem levén 
egyéb czélja, mint az ügyben való eljárásra 
nézve javaslatot terjeszteni az apostoli király 
elé : most tehát, miután e javaslatok, bár eltérő 
alakban, a király elé kerültek, most már magára 
a tárgyalásra kell hogy körüljön a sor, a mint 
ez utóbbi kifejezéssel a legkegyelmesebb intéz-
vény ís világosan intendálni látszik. 

Az a kérdés forog ennek kapcsán jelenleg 
szóban : magára a napi rendre kitűzött nagj7 

ügyek tárgyalására nézve fenntartandó-e az eddig, 
csakis a követendő eljárás megállapítása végett 
kiküldött bizottság, vagy pedig uj delegáczió 
szüksége forog-e fenn? 

Vannak, kik igennel, vannak kik nemmel 
válaszolnak. 

Mindenek előtt tehát ezt a kérdést kell 
eldönteni, e tekintetben kell tisztába jönni. 

Az apostoli király márczius 22-iki legkegyel-
mesebb intézvénye, csekély véleményünk szerint 
maga állítja fel az utmutatót. Benne az van 
kimondva, hogy ő felsége „megengedi", hogy a 
koűgrua feljavítása czéljából „a megkívántató tár-
gyalások megindittassanak." 

Az ügy megindítása tehát csak most levén 
inaugurálva, hogy az eljárásra nézve kiküldött 
eddigi, ad hoc bizottságnak a tárgyalásokra nézve 
is tovább működtetése tekintetében az igen és 
nem alakjában nyilatkozó ellentétek elsimulja-
nak: csekély véleményünk és óhajunk szerint 
mindenekelőtt az volna a teendő, hogy az apos-
toli király vallás- és közoktatásügyi minisztere a 
márczius 22-iki legk. intézvényt magával a püs-
pöki karral tudassa, felhíva őket, hogy a meg-
indítandó tárgyalásokra nézve fenntart ják-e az 
eljárás módozatainak megállapítása végett kikül-
dött bizottságot, avagy talán uj megbízás szük-
ségét látják fennforogni. 

Ha ez iránt világos és egyöntetű irányzat jő 
létre: akkor mélyen t. olvasó közönség, a kongrua-
javitás fontos ügye Magyarországban — megindult. 

Midőn e sorok napvilágot látnak, mi már 
Rómában leszünk s karácsonyi ajándékul ezért 
fogunk imádkozni az apostolfejedelmek sírjánál 
Magyarország kath. egyháza és papsága szá-
mára. * 

A művészet és az erkölcsiség. 
Dr, dísztér Imrétől. 

(Folytatás.) 

23. Még egy, — s ez lesz az utolsó, — kérdéssel fog-
lalkozunk ezen fejezetben: mily viszony van a „szép" és 
az „erkölcsi jó" közöt t? 

Ezen kérdésre az első felelet az, hogy soha sem 
az ellenkezés (contrarietas) viszonya. Vagyis : a mi szép, 
az erkölcsileg jó is és megfordítva, a mi erkölcsileg jó, 
az mindig egyszersmind szép is. 

Hogyan van, hogy ezen igazságot, mely oly mélyen 
gyökerezik az emberek meggyőződésében, az aestheticu-
sok közöl sokan, és itt-ott a moralisták is, nem mon-
dom, hogy föl nem ismerték, mert ez lehetetlen, — ha-
nem saját jobb meggyőződésük ellenére félre ismerték 
és félre magyarázni igyekeztek ? 

Ezen jelenségnek megfejtése nem lesz bajos azok-
nak. kik eddigi kutatásainkat figyelemmel kisérték, és 
az eddig elért eredményt tisztán látják lelki szemeik 
előtt. — Ha valaki a szépet, a többi aestheticai saját-
sággal fölcseréli, összezavarja, az eszmék consequentiája 
oda kényszeríti, hogy a szép és az erkölcsi jó közt 
ellenkezést lásson. Valamely festmény, melyen aljas jele-
net van élénk színekkel, találóan, komikusan stb. ábrá-
zolva, ámbár mitsem találunk raj ta , a mi tiszta szeretetre 
indítana, sőt a leleplezett aljasság iszonyt kelt bennünk, 
— egy ilyen festmény szép lesz azoknak, a kik a szép-
ség és az érzékileg kellemes, az uj, s egyéb aestheticai 
sajátságok közt különbséget tenni nem tudnak. Mi sem 
természetesebb tehát, mint az, hogy ezen fogalom-zavar 
a művészetekre nézve a következő elvet eredményezi : 
„az erkölcstelen nem tilos a művészetben, hanem csak 
az, a mi aesthetica ellenes." — Hogy részünkről a fo-
galmak ilynemű összezavarása teljesen ki legyen zárva, 
azért a „szépet" megkülönböztetésül mindig nem aesthe-
ticai, hanem kalleologicus fogalomnak, vagy sajátságnak, 
és az általa keltett élvezetet nem aestheticai, hanem 
kalleologicus élvezetnek neveztük. De azért, mikor vala-
mely mü aestheticai becséről van szó, ezen „aestb. becs" 
alatt első sorban a szépséget és azután a szépség szolgá-
latában álló összes aesth. sajátságokat ért jük. 

Hogy a „szép" és az „erkölcsileg jó" két azonos 
dolog, és hogy a mi erkölcsileg rossz, az mindig és szük-
ségképen nem szép, rut, — az egész eddigi kutatásaink-
nak világos következménye. A szépség és a jóság obiective 
egy- és ugyanazon dolog. A „jóság" pedig és az „er-
kölcsi jóság" ugy viszonylanak egymáshoz, mint a nem 
a fajhoz ; a jóság mint genus magában foglalja mint 
fajokat a physicai és az erkölcsi jóságot. Ezen kettő 
között az elválasztó jegy az, hogy az előbbiből hiányzik, 
az utóbbiban bennfoglaltatik a szabadság, mint ultima 
differentia. Tehát ha a szépség egyenlő a jósággal, ugy 
egyenlő a physicai és az erkölcsi jósággal ; vagy is a mi 
szép, az szükségképen vagy physice vagy moraliter jó ; 
s a mi sem physice sem moraliter nem jó, az nem lehet 
szép sem. A miből a végső conclusio az : ha olyan lé-
nyekről van szó, melyek szabadsággal bírnak, és azért 
erkölcsi lényeknek neveztetnek, ilyen lényeknél az erköl-
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esi jóság hiánya mellett a meglevő physicai jóság ugyan 
szépség; de a mennyiben az erkölcsi jóság hiányzik, 
annyiban az ilyen lények ruták; sőt mivel minden még 
kevésbbé szigorú erkölcsű emberek előtt hs ezen erkölcsi 
jóság hiánya szokott leginkább szembeötleni, azért tör-
ténik, hogy a nyelv-szokás az erkölcsileg rosszat egysze-
rűen rútnak mondja. „Denominatio fit a potiori." 

Tehát csak gondolkozni nem tudó vagy nem akaró 
aestbeticus vetemedhetik arra, hogy azt „közönyös"-nek 
állítsa, mit a szentírás „nem szépnek" mond. Akármeny-
nyire Isten szelleme legyen is az, mely a szentírásból hozzánk 
beszél, mégis az emberi józan gondolkodást is föltaláljuk 
abban ; mert Isten kétségkivül az emberi józan gondol-
kodáshoz alkalmazkodott, mikor megértetni akarta magát 
velünk. Éppen azért, ha a szentírásban nyilvánuló gon-
dolkodási mód bizonyos aestheticusok észjárásától elütő : 
ez a legvilágosabban oda mutat, hogy ezen aestheticusok 
észjárása megszűnt józan lenni. 

Egyébként pedig nem a szentírás az egyedüli, mely 
az erkölcsi rosszat egyszerűen nem-szépnek mondja. 

„Gesinnung schändet einzig die Natur ,1) 
Und hüsslich heisst mit Recht der Böse nur ; 
Tugend ist Schönheit ; doch der Reizend-Arge 
Gleicht einem glänzend übertäuchten Sarge." 

„Ha a matróna, — mondja Plutarch, — kezébe 
veszi a tükröt, és rútnak találja magát, avval vigaszta-
lódjék: „mily rut lennék akkor, ha nem volnék erényes ;u 

ha pedig szépnek találja magát, e lmondhat ja : „mily szép 
leszek akkor, ha erényes leszek." — Mert egy rut nőre 
az nagyobb tisztesség, ha jellemeért szeretik, mint ha 
testi szépségével másoknak botrányt okoz." 

Az erkölcsileg rossz tehát rut. De ha a lényt te-
kintjük, kiben ezen erkölcsi rossz van, ezen lény physice 
lehet jó, és igy lehet szép is. Ezért mondottuk, hogy az 
ördög is szép. De mivel az erkölcsi rossz egy keresett, és 
a szabadsággal biró lényben megkívánt tökélynek hiá-
nya ; és mivel ezen hiány nagyon, és első sorban szembe-
tűnő: azért ugyanezen lény rut is, és annyira tulnyomó-
lag rut, hogy azt mindenki méltán egyszerűen rútnak 
mondhatja. 

24. Különben a komolyan számba vehető philoso-
phusok soha sem kételkedtek a fölött, hogy a mi erköl-
csileg rossz, az szép nem lehet. Csak a XVIII . század 
frivolitása, — melyből egyébként jó adagot örökölt a 
XIX. sz., — ülhetett diadalmat azon nagyszerű fölfe-
dezésen, hogy valami lehet aesthetice szép, bár moraliter 
rossz. Ezen frivolitás adott alkalmat Herdernek a követ-
kező nyilatkozatra: „A régi jó idők oda törekedtek, hogy 
a szépet mint az igaz és a jó megjelenítését, tegyék ér-
zékelhetővé, és a szépség varázsa által a tiszta erkölcsi-
séget mozdítsák elő; mi pedig hidegen, kérleJhetlenül, 
vas-markokkal szétválasztani törekszünk azt, a mit ben-

*) A szép alak, ha bent a sziv 
Erényre nem hajol : 
Meszelt koporsó, hol halál 
S bús hervadás honol. 

Sujánszky. 
2) Plutarch, Coniug. Praecept. v. ö. „Festmény a törvényszék 

előtt" I. tétel. 

nünk a természet gyöngéden összekötött ; diadalkiáltásban 
törünk ki, hogy eljutottunk arra a kietlen térre, „a 
melyen a szépnek sem jónak sem igaznak nem kell 
lenni." Mintha bizony ez valami nagyszerű fölfedezés 
lenne . . . Hogyha ez nem meggyalázása annak, a mi az 
emberiségben a legnemesebb, a művészeteknek, a szív-
nek, az észnek, — ugy nem tudom, mi lehetne az." 

Érdekes, mily bensőséggel tör Schiller is lándzsát, 
tisztább perczeiben, az erkölcsiség mellett. Ha az „élve-
zet alapos theoriáját ," és a „művészetek teljes philoso-
phiáját" megírná valaki, „ebből kitűnnék, hogy a művé-
szet nyújtot ta élvezet teljesen erkölcsi föltételeken nyug-
szik, és hogy az embernek egész erkölcsi természete ezen 
élvezetnél működésben van ; kitűnnék ebből, hogy ezen 
élvezet fölkeltése oly czél, melyet csak morális eszközök-
kel lehet elérni, és hogy a művészet ezen élvezet fölkel-
tése érdekében az erkölcsiség útjáról le nem térhet. A 
művészet méltatásánál egyre megy, vájjon a czél erköl-
csi természetü-e, avagy talán csak az eszközök ilyenek, 
melyekkel a czélt elérni akarja : mindkét esetben ugyanis 
az erkölcsiséggel van dolga, és oz erkölcsi érzékkel a 
legszorosabb egyetértésben kell működnie." — Legalább a 
mi az „élvezet theoriáját" illeti, azt hiszszük, Schiller 
óhajának eleget tet tünk, és az eredmény valójában az, 
mit Schiller költői lelke megjósolt : a szépség élvezete 
mindig erkölcsös ; s a többi aestheticai sajátságok által 
költött élvezet, ha a kalleologicus élvezettel szemközt az 
alárendeltség, az eszköz, a fűszer jellegét megtart ja , 
szintén erkölcsös ; s egy szép mü élvezeténél nemcsak 
ezen vagy azon erő, hanem az összes lelkierők, az egész 
„erkölcsi természet van működésben." — Mindez pedig a 
szépnek és az erkölcsi jónak azonosságát tételezi föl. 

„A szép műnek mindig legfőbb szabálya marad, — 
mondja Gyulai P . — hogy gyönyörködtessen és tessék, 
minnél inkább tessék ; természetesen a tisztességes embe-
reknek." Már több mint 2000 év előtt Aristoteles ezt 
igy fejezte kí : „a dolgok mértéke az erény és az eré-
nyes ember; tehát az az igazi élvezet, a mit erényes em-
ber tar t igazán annak." 2) Ha tehát vannak emberek, és 
vannak aestheticusok, kik az erkölcsi rosszat is szépnek 
tar t ják, és azt élvezve, el akar ják velünk hitetni, hogy 
ezen élvezet „igazi" élvezet, hogy ez a szépség nyújtotta 
élvezet, — ugy Aristoteles után kénytelenek vagyunk 
az ilyen embereket nem erényes, és Gyulai P . után nem 
tisztességes embereknek tartani. 

A görög bölcseletet a kérdéses tárgyban vélemény 
adásra szólítani fölöslegesnek tar t juk. A mikor a sensu-
alisrnus a görög szellem pusztulásnak indult fájára, 
gomba és élősdiek módjára kiült, akkor szép volt egyik-
másik philosophusnak az erkölcstelenség. De mig Plató 
és Aristoteles és a komoly Zénó a tanítványok lelkében 
éltek, addig öaitQocpdog volt B.Z, BI kinek az erkölcstelen-
ség tetszett. (Vége köv.) 

>) Kalligone. B—14. 1. 
2) Ethic. Nicom. 10. 5. 10. 
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A vallás és tanulmányi alapokra felügyelő s azok 
kezelését ellenőrző időleges bíróság 

decz. 20-án Szlávy József koronaőr elnöklete alatt rendkí-
vüli ülést tartott, melyen a bizottsági tagok közül megje-
lentek : Haynald Lajos bibornok-érsek, Schuszter Kon-
stantin váczi püspök, Barna Béla, Bonez Ferencz, Haj-
nik Imre, Forster Gyula, Muzslay István, Schäffer apát, 
Kárfy Titusz és Rudnyánszky Ferencz. — Elnök meg-
nyitván az ülést, felolvastatott a vallás és közoktatásügyi 
miniszter átirata, melyben tudatja, bogy ő felsége az 
alapok 1885-ik évi zárszámadását és az 1887-ik évi költ-
ségvetését jóváhagyni méltóztatott. Továbbá tudatja a 
miniszter, hogy ő felsége a bizottság tagjaivá Schuszter 
Konstantin váczi püspököt. Rakovszky István orsz. kép-
viselőt és Forster Gyula földhitelintézeti igazgatót ki-
nevezte, hogy továbbá Rakovszky István a tagságról 
lemondott s végre, hogy a miniszter az alapoknak a 
bizottságban való képviselésére Kárfy Titusz miniszteri 
tanácsos, mint az alapok minisztériumi előadóját rendelte 
ki. Ugyancsak a miniszter tudatta a bizottsággal, hogy 
ő felsége a bizottság 1886 ik évről szóló jelentését tu-
domásul vette. 

Ezután tárgyalás alá vétettek az albizottság által 
letárgyalt következő ügyek: A Beleznay-féle telek, ház 
s annak jövedelmei iránt az albizottság azt a javaslatot 
tette, hogy mivel a kérdéses telek vételére kiadott leg-
felsőbb engedély az iránt, hogy ez a telek iparművészeti 
czélokra megvétessék, még foganatosítva nincs, a mi-
niszter felhivassék ennek mielőbbi eszközlésére; továbbá, 
hogy közöltessék a bizottsággal, hogy amaz időtől fogva, 
midőn a vételár a vallásalap javára könyveztetett, 1887. 
decz. 31-dikéig mennyi tiszta jövedelem folyt be, mennyi 
bért fizet a technológiai muzeum, s mikor fog ez az 
utóbbi házbér megszűnni ? Mely javaslatot a bizottság 
magáévá tett. 

A. vallásalap 1886-ik évi zárszámadása vétetvén 
tárgyalás alá, eszerint az alap törzsvagyona áll tőkék-
ben 11,441,315 frt 90VÍ kr, fekvőségek és haszonhajtó 
jogok értékében 10.387.624 frt 30 kr. Kinlevő követelé-
sekben 919,310 fr t 84x/2 kr, pénztári készletben 1953 fr t 
89 kr. Összesen 22.750,204 frt 94 kr, ebből levonva a 
tartozásokat 2.353 346 frt 871/* krt, marad tiszta vagyo-
núi 20.3^6,858 frt Ql/2 kr. Vagyonszaporodás 1886-ban 
84,492 frt 141/* kr, ebből azonban 27,685 frt csak lát-
szólagos gyarapodás és abból keletkezett, hogy a név-
szerinti értéken alul vásárolt 5 % magyar papirjáradék 
kötvények 100 frttal vétettek számításba. A bevételek az 
előirányzatot 99,103 frt 73 l/2 krral, a kiadások az elő-
irányzatot 53,281 frt 90 krral túlhaladván, a kezelési 
eredmény 45,822 frt 4372 krral volt kedvezőbb. 

Az 1888-ik évi költségelőirányzat szerint : a rendes 
szükséglet 1.170,480 frt, a rendes fedezet 1.089,430 frt , 
hiány 81,050 frt, a rendkívüli kiadás 33,450 frt, a rend 
kivüli fedezet 164,810 frt, marad felesleg 131,360 frt. 
Minthogy a rendes bevételek a szükségletet nem fedezik, 
a rendkívüli bevételek pedig bizonytalanok, azt javasolta 
az albizottság, jelenleg pedig a nagygyűlés jóváhagyta, 
hogy a hivatalnoki és hittanári fizetések felemelését 

az alsó rendű papság helyzetének feljavítására felvett 
4000 fr t többlet, végre a főpapok segélyezésére felvett 
20,000 f r t töröltessenek, előlegek feleknek ne adassanak 
s általában a költségelőirányzat tételei megvonassanak, 
hogy továbbá közöltessék a bizottsággal, minő jogviszony 
áll fenn a vallásalap és a budapesti angolkisasszonyok 
zárdája közt, mi czélból és minő feltételek alatt adatott 
nekik a 44 ezer forintnyi kölcsön ? A sulyegyen helyre-
állításául a zárdában levő alapítványi helyek oly szám-
mal töltessenek be, a mennyi az alapitv. tőkének meg-
felel; a soproni apáczáknak eddig adott 600 frt segély 
és Kratzman üvegfestész házbére szüntettessék meg. 

A tanulmányi -alap vagyona az 1886-ik évi zár-
számadás szerint 9.204,155 fr t 90 kr, e szerint fogyat-
kozott a mult évihez képest 11,015 fr t 43 krral, a mi a 
tanárok és hivatalnokok fizetései, járulékok, épületek 
fentartása, kegyúri építkezések stb. által keletkezett. A 
tanulmányi alap törzsvagyona áll : tőkékben 4.713,557 
frt 60^2 k r i fekvőségek és hasznot hajtó jogok értékében 
4.346,363 fr t 10 kr, követelésekben 1.008,608 frt 82 l/2 

kr, készletben 592 frt 20 kr, összesen 10.069,071 fr t 
73 kr, melyből a terheket 875,931 frt 26 krt levonva, 
marad tiszta vagyon 9.193,140 fr t 47 kr. Előirányozva 
volt a szükségletre 634,200 frt, kiadatott 702,609 fr t 
58 l /2 kr, vagyis több 68,409 f r t 55V« krral. Az albi-
zottság javaslata alapján a nagybizottság a kiadásokat 
akkép véli irányzandóknak, hogy a törzsvagyon ne csor-
bittassék ; az 1887. évre meg nem ajánlott 50,000 frt 
főpapi segély pedig a vagyon mérlegéből elhagyassék. 

Az ellenőrző bizottság elnöke abból az ötletből, 
hogy az 1887-ik évi költségvetésben 30,550 frt hiány 
irányoztatott elő, mivel alig remélhető, hogy az állani a 
közoktatásra az eddiginél nagyobb áldozatokat hozzon, 
a tanulmányi alapnál pedig folytonos hiány mutatkozik, 
— felkérte a minisztert, jelölné meg a módot, miképen 
véli a tanulmányi alap jövedelmeiben az egyensúly helyre-
állítását s ez által a törzsvagyonnak megóvását. Erre a 
miniszter oda nyilatkozott, hogy 1868-ban a tanulmányi 
alap összes szükséglete tett 253,376 frtot, 1887-ben pe-
dig 541,372 frtot, a költségtöbblet tehát 287,996 frt, ezen 
többlet a jogakadémiáknál 53,212 frt, a főgymnasiumok-
nál 216,278 frt, az algymnasiumoknál 53,152 frtot tesz 
ki ; okozta pedig e töbletet a tanintézeteknek a kor igé-
nyeihez képest való fejlesztése, a tanárok illetményeinek 
tetemes emelése, uj tanintézetek felállítása, a hittanárok 
illetményeinek a vallásalaptól a tanulmányi alapra utal-
ványozása stb. 

A tanulmányi alap 1888-ik évi költségvetése szerint 
a rendes bevételek tesznek 675,430 frtot, a rendes szük-
séglet pedig 681.340 frtot, a hiány 5910 f r t ; a rendkí-
vüli szükséglet 9250 frt , a rendkívüli fedezet 7500 frt, 
tehát az összes hiány 7660 frt, vagy helyesebben -
mivel a bevételek közé a főpapság által a kérdéses évre 
meg nem ajánlott 50,000 frt is felvétetett, ennek megfi-
zetése pedig bizonytalan — 57,660 frt . Mindezek elhárí-
tására nézve az albizottság a következő javaslatot tet te: 
1. a létező algymnáziumoknak főgymnáziumokká való fel-
emeléséhez a tanulmányi-alap semmi költséggel se járul-
jon ; 2. fő- vagy algymnáziumoknak és képezdéknek uj 
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építkezéséhez segélyt ne adjon; 3. hogy oly gvmnáziu-
mok, melyek eredetileg a tanulmányi alapból sem fen-
tartva, sem pedig segélyezve nem voltak, részben a tár-
cza által vétessenek át, részben azoktól a fentartás és 
segély elvonassék, és azok tartsák fenn ezen intézeteket, 
a kik azokat felállították ; 4. hogy a kiadások mindenkor 
csakis a biztosan befolyó bevételek keretén belül irá-
nyoztassanak elő. E javaslatokat a nagybizottság is ma-
gáévá tette. 

A hozzájárulási alap 1888-iki költségvetése szerint 
az összes szükséglet 248,760 frt, az előbbi évvel szemben 
kevesebb 2573 frttal. Mi ellen észrevétel nem fordul elő. 

A közalapítványi kir. ügyigazgatóság 1886-ik évi 
ügyviteléről szóló jelentés szerint befolyt a központhoz 
6933 ügyszám, ebből elintézetlenül maradt 102 ; a buziási 
ügyészségnél befolyt 6506 számból hátralékban maradt 
19, a szegszárdi ügyészség 1853 ügyszáma teljesen elin-
téztetett, végre a pécsváradi ügyészség 715 ügyszámából 
706 dolgoztatott fel. A folyamatban levő összes polgári 
perek száma 2126, melyekből befejeztetett 939. Csődper 
volt 19, befejeztetett 12, úrbéri per 24, befejeztetett 11, 
behajtatott a követelésekből a vallásalap javára 184,387 
fr t 73 kr ; a tanulmányi alap javára 21,820 frt. Yizjogi 
ügyekben 159 bejelentés történt. E jelentés tudomásul 
vétetett. A kincstárnak az alapok elleni követelése ki-
egyenlítése tekintetében felkérendőnek határozta a bizott-
ság a minisztert, hogy e kiegyenlítést eszközölje s az 
eredményt tudassa a bizottsággal, addig is pedig e köve-
telések mibenlétét és jogi alapját közölje a bizottsággal. 
Végre a bizottság elfogadta Barta Béla tag amaz indít-
ványát, hogy a miniszter közölje a bizottsággal: 1. minő 
összeget tesznek ki a vallás- és tanulmányi alapot meg-
illetett maradék- és irtványföld és szőlő dézsmaváltsági 
tőkék ; 2. ezekből minő összegre nézve vétetett igénybe 
az állam közvetítése mellett való váltság? 3. hol fordul-
nak elő a számadásokban a beszedett váltságtőkék és 4. 
minő összeg folyt be ekkoráig a mondott czimeken. 

„Egyetértés.u 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Egyesült-Államok. A munka lovagjainak rendje 

és a szocziális kérdés. V. — Róma döntvénye a munka 
lovagjainak rendje ügyében. 

Gibbons bibornok az amerikai püspöki kar nagy 
többsége által osztott jelentésének támogatására szemé-
lyesen utazott Rómába, szóval is akarván XIII. Leo 
pápának előadni az ügyet, melynek kedvező eldöntését 
oly nagy jelentőségű tényezőnek tartotta az amerikai 
viszonyok közt. 

A szent atya a kérdés elbírálását egy congrégatióra 
bízta, amely még az amerikai bibornok Rómából való 
elutazása előtt (f. é. april hó végén) szavazat utján ki-
mondotta határozatát, melyet a pápa jóváhagyott és 
amely igy szólt: „Nil innovetur." 

Vagyis Róma nem hagyja jóvá az éj szak-amerikai 
munkás-szövetkezetet, de el sem it éli ; az apostoli szék 
egyszerűen kijelenti, hogy a munkások, kik e szövet-
kezet tagjai, ezért nem nyugtalanitandók lelkiismere-

tükben. Mint katholikusok megmaradhatnak a szövet-
kezet tagjai vagy abba beléphetnek, egyúttal pedig ugy, 
mint annak előtte gyakorolhatják vallásukat s részesül-
hetnek annak kegyszereiben. 

A munka lovagjai rendjének censurálása ügyében 
kettős kérdés forgott fenn : a jog kérdése és a tény 
kérdése. Jogilag elitéi az egyház mindent s mindenütt, 
ami az erkölcsiség ellen van. A tény tekintetében az 
egyház afölött itél, vájjon valamely adott esetben fennfo-
rog-e az isteni törvény ily megsértése. 

Az ujabb vagy régibb keletű társulatok közöl az 
egyház kárhoztatja a titkos társulatokat, amelyek többé-
kevésbbé szorosabb affiliáltjai a szabadkőmivességnek, 
amelyeknek szelleme keresztény-ellenes, czéljaik társa-
dalom-ellenesek, és a melyek iránt az egyed esküvel 
kötelezi magát még rossz cselekedet teljesítésére is. 

A kérdés, mely Róma előtt eldöntés czéljából fe-
küdt, igy szólt : Vájjon a munka lovagjainak rendje, 
ugy mint az szervezve van az Egyesült-Államokban, 
képez e ily tiltott és kárhoztatott társulatot ? 

A szövetkezet, mely alapítása után kezdetleg titkos 
társulat volt, utóbb megszűnt ilyennek lenni ; a rend 
ma nyilvánosan működik, hogy egy törvényszerű czélt, 
törekvéseinek főczélját érvényesítse; nyilvános s elis-
mert programmja csak méltányos s jogos követeléseket 
foglal magában ; a rend feje az egyház vizsgálatának 
alája veti a szövetkezet alapszabályait és szervezetét, 
késznek nyilatkozván mindazon pontok módosítására, 
melyek az egyház helyeslésével nem találkoznának. 

Mit mondhatott Róma a hozzá fölebbező észak-
amerikai püspököknek, kik a rend tagjait a szentségekben 
részesitik, egyebet ennél: „Nil innovetur." 

A szentszék tehát teljes mértékben fentartja az 
1884. évi april hó 20-án kiadott s „Humánum Genus" 
kezdetű encyclicában a szabadkőmivességre kimondott 
kárkoztató Ítéletét, és a tényállás beható vizsgálata után 
kijelenti, hogy a munka lovagjainak szövetkezete mostani 
szervezetében az Egyesült-Államokban nem esik amaz 
encyclicában kiszabott fenyiték alá, és ezen döntvényével 
fölhatalmazza Canada püspöki karát, hogy az Alsó-Ca-
nadában a szövetkezet tagjaira 1884. év szeptemberében 
kimondott censurât hatályon kivül helyezzék. 

Az oczeánon tul s innen is találkoztak, kik a ko-
rábbi s az ujabb Ítélet folytán az egyházat következet-
lenségről vádolták. 

Ezekkel szemben Manning bibornok a londoni 
„Tablet"-hez intézett levélben következőleg állapítja meg 
a tényállást : 

„Némelyeket zavarba hozhat ama tény, hogy a 
munka lovagjai a canadai érsekek s püspökök által el-
itéltettek és a szentségek vételétől eltiltattak, utóbb 
azonban az Egyesült-Államok összes püspökeinek (öt 
vagy „hat kivételével) ajánlatára a szentszék által elis-
mertettek s meg lettek engedve. Ámde e látszólagos 
ellentmondás megoldása önmagától következik a tényál-
lásból. A munka lovagjainak egyesülete első alkotmá-
nyában s szervezetében többé-kevésbbé a titkos társu-
lat jellegével birt, és mint ilyen természetesen magára 
vonta a canadai püspökök kárhoztató Ítéletét. Azóta azon-
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ban az egyesület elöljáróságában változás történt. Mos-
tani elnöke, mint Gibbons bibornok bizonyítja, hü katho-
likus, és a szervezeti szabályok a kifogásolt pontokra 
nézve átalakíttattak. A bibornok tanúskodik arról, hogy 
1. az egyesület szervezetében és alapszabályaiban mi sem 
foglaltatik, amit a szentszék kárhoztatott ; 2. hogy a 
tagoktól nem kívántatik eskü ; 3. hogy a tagok nem 
köteleztetnek titoktartásra az illetékes egyházi hatóság 
irányában, még a gyónáson kivül sem ; 4. nem követel-
tetik a vak engedelmesség Ígérete, sem oly kötelezettség 
nem rovatik ki, amely a szövetkezetnek világosan s nyíl-
tan kijelentett czéljain tul megy. Végül a szövetkezet 
nem fordul sem az egyház, sem az állam ellen. Azonfe-
lül a munka lovagjainak nagyrésze hü katholikusokból 
áll. Ezen okok miatt vissza lett vonva az egyesület ko-
rábbi alkatára kimondott kárhoztató itélet." 

A tényállás megvilágítására szolgáljon még a que-
beci (Canada) érsek körözvénye, mely f. évi ápril 10-én 
a szószékről hirdettetett ki : 

„A szentszék 1884. év szeptemberében, általam a 
„munka lovagjainak" társulata felől megkérdeztetvén, ezt 
súlyos bün terhe alatt elitélte és meghagyta a püspö-
köknek, hogy híveiket attól távol tartsák, mint én 1885. 
f'ebr. 2-ról kelt körözvényemben tevém. 

„Az Egyesült-Államok ft. püspökeinek előterjesz-
tése folytán a szentszék további rendeletig felfüggesztette 
ez ítélet hatályát. 

„Ennek következtében fölhatalmazom ezen egyház-
megye gyóntató atyáit, hogy oldozzák föl a „munka lo-
vagjait" a következő feltételek alatt, egyúttal szorosan 
kötelezvén őket, hogy nekik ezeket megmagyarázzák s 
azoknak teljesítésére ügyeljenek : 

„1. hogy vádolják magukat s őszinte bűnbánatot 
tegyenek a súlyos bün miatt, melyet elkövettek amidőn 
nem engedelmeskedtek az 1884. évi szeptemberben kelt 
decretumnak ; 

„2. hogy készek legyenek ez egyesületet elhagyni, 
mihelyt a szentszék azt parancsolja; 

„3. hogy határozottan és őszintén ígérjék, hogy 
mindazt kerülni fogják, amit a szabadkőműves vagy más 
kárhoztatott társulatok támogatnak V3gy ami az igazsá-
gosság, a felebaráti szeretet vagy az állam törvényeit 
sértheti ; 

„4. hogy tartózkodni fognak minden Ígérettől s es-
kütételtől, melylyel vak engedelmességre köteleznék ma-
gukat a társulat vezetőinek parancsai iránt, vagy föltét-
len titoktartásra még a törvényes hatóságok iránt is. 

„Csupán ezen gyónók javára és indultum érvényé-
ben meghosszabbítom a húsvéti gyónás idejét áldozó 
csütörtökig bezárólag." 

Ugyancsak a szóban lévő munkás szövetkezet, va-
lamint a római döntvény kihatásának megvilágítására 
szolgál ama további adat, hogy Corrigon uj-yorki érsek 
székhelyén megjelenő „Catholic Reiview" továbbra is 
tartózkodó állást foglal el a munka lovagjainak társulata 
irányában. „Róma döntvényét — irja — a legkedvezőbb 
esetben inactió-nak lehet jellemezni. . . . A „Knights of 
Labour" javukra vagy ennek ellenkezőjére változhatnak ; 
egyik helyen valamit cselekedhetnek, amit másutt nem 

müveinek. It t valamire vállalkozhatnak, amit másutt 
visszautasítanak. . . . Nem kívántatik az, hogy az összes 
„munka-lovagok" katholikusok legyenek, de az követel-
tetik, hogy minden katholikus „munka-lovag" azért nem 
kevésbbé jó katholikusok legyenek, mert e szövetkezethez 
tartoznak. Erre reducálódik Rómának egész actiója." 

Ireland, saint-paul-i püspök (Egyes.-Áll. Minnesota-
államban), mint a Montréal-ban megjelenő „L'Etendard" 
irja, máj. 18-án székes-egyházában tartott hitszónoklatá-
ban többi közt következőleg nyilatkozott: 

„Az egyház mindig rokonszenvezett a munkás 
párttal, mert ez a leggyöngébb és mert jogait meg kell 
védeni. A sz. atya~ nem hagyta jóvá, nem itélte el a 
„Knights of Labour" rendjét ; ez minden. Es nektek 
méltatnotok kell a roppant különbséget, mely a jóvá-
hagyás és el-nem-itélés közt létezik. Maguktól a „munka-
lovagoktól" függ, vájjon elitéltetnek-e vagy sem. Amidőn 
jogaik védelmeztetnek, nekik nem szabad a munka sza-
badságát sérteniök ; és ha munkaszüneteléseket (strikes) 
rendeznek, nem szabad olyanokat, kik nem tartoznak az 
ő rendjükhöz, arra kényszeriteniök, hogy velük tartsa-
nak: nem vehetik el ama jogot azoktól, kik nem „munka-
lovagok," hogy helyettük dolgozzanak. 

* 

A munka lovagjainak ügye szorosabban ugyan csak 
az amerikai viszonyokra nézve birja érdeklődésünket, de 
a mozgalom és eszmecsere, mely Gibbons, s Manning 
bibornokok iratainak közzététele és az apostoli szék 
döntvénye folytán, valamint a liége-i kongresszus óta 
az egész kath. világon a munkás-kérdés körül megindult, 
jótékony hatásúnak s sikeresnek Ígérkezik az összes tár-
sadalomra nézve. A jelszó máris általánosan az : szer-
vezni kell katholikus munkás-szövetkezeteket a kath. 
legény-egyesületek mintájára. 

Még egy másik, kihatásában az egész társadalmi 
kérdésre nézve fölötte üdvös eredményre nyílik kilátás, 
arra ugyanis, hogy XIII. Leo pápa e tárgyban encyclicát 
fog közrebocsátani, melyhez az adatokat a világ minden 
országából már bekivánták. 

íme egy egyesület a távol Amerikában szolgáltat 
alkalmat ily nagy és következményeiben kiszámíthatatlan 
jelentőségű kath. áctióra. 

A világ tétováz: államférfiai ide-oda kapkodnak; 
az egyház pedig a kezdeményezés terére lép, megragadja 
az őt megillető vezér-szerepet, és a szocziális kérdés 
békés megoldása, a sokak által annyira rettegett anar-
chikus rázkódtatások elkerülése biztosítva lesz, ahol az 
egyház szavát megfogadják Fr. Laicus. 

IRODALOM. 
(Nyilt tér.) 

A kritikáról a kritikusnak. 
Sokszor hallottam már bizalmas körben azt a pa-

naszt, hogy a magyar egyházirodalom terén objectiv 
kritika vajmi ritka dolog. Van ugyan egy közlönyünk, 
mely tisztán arra van hivatva, hogy az egyházirodalom 
terén megjelenő müvek kritikáját végezze, de néha meg-



RELIGIO. 407 

történik, hogy egyesek ellenmondási viszketege a szer-
kesztőség bizalmával visszaél. 

Mióta az irodalmi térre léptem, nekem is kellett 
tapasztalnom, hogy vannak nemcsak kritikusok, hanem 
kritikasterek is. 

Távol van tőlem azt gondolni, hogy nincs Magyar-
országban ember, aki müvemet illetékesen meg tudná 
birálni, s aki abban tökéletlenséget nem födözhetne fel. 
Magam is találtam már benne, s ha még más valaki, 
akár nyilvános, akár magán uton egyebekre figyelmeztet, 
köszönettel fogadom. De azt tartom, megkövetelhetem 
mindenkitől, a ki munkámhoz hozzászól, hogy méltányos 
legyen és komoly férfiúhoz illő hangon beszéljen. 

E kellékeket találfam mellőzve az Irodalmi Szemle 
f. évi 11. számában közölt birálatban, s még inkább a 
12. számában hozott Yiszonválaszban. Más természetű 
tárgynál fölöslegesnek találtam volna minden válaszolást, 
de miután az assyriologia és aegyptologia oly tárgyak, 
melyeknél csak kevesen vannak abban a helyzetben, hogy 
utána nézvén a forrásoknak eldönthetnék, kinek van 
igaza, nekem-e vagy pedig kritikusomnak ; kötelességem-
nek tartom még egyszer röviden a dologhoz hozzászólni. 

De lássuk először, hogyan készülnek az afféle kri-
tikák, minőben müvem (Mizraim és Assur tanúsága) ré-
szesült. A kritikus elővesz egy szakmunkát, — valószi-
nüleg azért, mert többet nem ismer, — melyet azután 
csalhatatlan tekintélynek deciarái, s mindenütt, ahol a 
szerző jónak látta más auctoritas nyomósabb érveinek 
helyt adni, támadólag lép föl. Ez az eljárás nagyon ké-
nyelmes, mert a kritikus háta ezen egy szaktekintély 
által látszatra védve van, — de talán még sem mondható 
loyalis eljárásnak. 

S ez még mind hagyján volna, ha a kritikus az ő 
tévinentes tekintélyét mindenütt hűen idézné és jól meg-
értené. Persze Schradernek kritikusom által minduntalan 
idézett müvének (Die Keilschriften und das Alte Testa-
ment) megértéséhez nem elegendő a német nyelv tudása, 
— ahhoz más előismeretek is szükségesek. Különben 
kritikusom nagy virtuóz még abban is, hogy mást olvas, 
mint ami irva van. Múltkor az én müvemen esett meg 
ez a malheur, most meg Schraderén. Ez a tudós t. i. 
idézett müvének egyetlen egy helyén sem mondja azt, 
hogy Elam tartománynak neve az assyr-nyelvben nőnemű 
végzet nélkül is előfordul. Kritikusomnak mégis sikerült 
ezt kiolvasnia belőle. Aki ily szembajban szenved, az ne 
fogjon kritikához. 

De kár volna reflexiómat még tovább fűzni, mert 
kritikusom viszonv olaszában oly bizonyítványt állított 
ki assyriologikus tudományáról, hogy egyelőre, — mig 
tudniillik bővebb ismeretekre nem tesz szert, — az assy-
riologia terén szót nem koczkáztathat. 0 az én útmuta-
tásom daczára is megmarad azon állítása mellett, hogy 
Nabukodonozor nevének ékiratos átiratában az egyes je-
gyeknek csak egyféle hangértékük van. Ha valamely 
assyr syllabariumba (pl. a Menant vagy Sayce gramma-
tikájában) alaposan betekintett volna, állításának valót-
lanságát be kellett volna látnia. Kaulennek, (a ki külön-
ben sem döntő első rendű szaktekintély az assyriologia 
terén) a contextusból kiszakított idézete ez ellen érvül 

föl nem hozható. Ép oly szerencsétlenül járt kritikusom 
Vigouroux idézetével. Aki ért valamit az assyr gramma-
tikához, beláthatja, hogy a nevezett tudósnak, — aki 
igen jeles biblicus, de nem assyriologus, — idézett 
helye javításra szorul. Ilamti mint nominativus az assyr 
nyelvben nonsens, Elamnak assyr neve : Ilamtu, (status 
constructusban Ilammat,) vagy pedig mfit-Ilamti, azaz 
Elam földe. Ilamti a genitivusban áll. 

Az Elam szó eredetére vonatkozólag én Delitzschre 
hivatkozom munkámban, aki e szónak akkad eredetét 
világosan bebizonyítja. 

Ennyi elég Muzur kritikájának jellemzésére, a mon-
dottakból eléggé világos, hogy az a nagy hang, melyen 
szerkesztve van, csak arra való, ut ignotos fallat, 
— notis sit derisui. Mindenesetre dicsérettel kell meg-
emlékeznem kritikusom amaz ügyességéről, hogy birálatát 
és viszonválaszát álnév alatt közölte. 

Végül legyen szabad még az Irodalmi Szemle mé-
lyen tisztelt szerkesztőségéhez egy kérelemmel járulnom, 
melyet, azt hiszem, indokoltnak fog tartani. E kérelmet, 
ha jól meggondolja, nem saját személyem, hanem a jó 
ügy, a magyar egyházirodalom reputatiójának érdekében 
intézem. Ez a kérelem pedig abban áll, hogy csak oly 
kritikákat és replikákat vegyen föl, amelyeknek modora 
tudományosan képzett és müveit férfiúhoz illik. 

Dr. Giesswein Sándor. 
= Van szerencsém e lapok m. t. közönségének 

szives tudomására hozni, hogy a „Lacordaire végrende-
lete" x) czimü általam franczia eredetiből fordított mü 
erga 2 sacra is megrendelhető alulirtnál. (Budapest, ki-
rályi palota.) Dr. Robitsek Ferencz, budai kir. palotai 
káplán. 

— Megjelentek és beküldettek : Római katholikus 
egyházi énekek az isteni szolgálat összes ágaira, részint 
a régibb énekeskönyvek, részint a nép és a kántorok 
ajkán élő hagyományos énekek, — ugy saját szerzemé-
nyeikből szerkesztették : Szemennyei Mihály, regöli plé-
bános és Kapossy György naki kántortanító s kiadó-tulaj-
donos. I. füzet. Előfizetési ára 1 frt , bolti ára 1 frt 50 
kr. Eger. Érseki lyceumi könyvnyomda. 

= A bölcse le t i folyóirat ünnepi füzete XIII. Leo 
ö szentsége aranymiséjére a következő változatos tarta-
lommal jelent meg : 

Ajánlás. XIII. Leónak, a bölcselettudomány legfőbb 
tanítójának, Csicsáky Imre. Az állag fogalma Aristote-
lesnél. Dr Kiss János. Az eleaták vallásbölcseleti nézetei. 
Dr Palmer János. A bölcselettörténet tudományfejlesztő 
hatásáról. Dr Szentkláray Jenő. Aquinói sz. Tamás filo-
zófiai álláspontja, összehasonlítva Kantéval. Martin Péter. 
Vallás és vallások. Fischer-Colbrie Ágost. A problema-
tizmus és az eszméledés méretei. Mercsich Máté. Az ízlés. 
Szabó Mihály. A boldogság, erény és üdvösség eszméje. 
Dr. Nemes Imre. A nyelv eredetéről. Szekrényi Lajos. 
A valódi természetbölcselet szelleme. Dr. Kádár Ambrus. 
Az emberi lélek halhatatlansága. P. Angelicus. Tudás és 
hit. Kenyeres Lajos. Az inductio és az iskola. Kozáry 
Gyula. A szabadság eszméje keresztény-bölcseleti szem-
pontból. Makra Imre. 

l) Karácsonyi és újévi ajándékul igen alkalmas. 
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VEGYESEK. 
— Fonyó Pál, a „Katii. Hitoktatás" szerkesztője 

körülbelül 400 irtot gyűjtött péterfillérül a pápa jubi-
leumára, és ezen összeget a kath. hitoktatók és a ma-
gyar ifjúság nevében klasszikus latinságu felirattal viszi 
a kath. tanférfiak karácsonyi zarándoklatával Rómába. A 
szép felirat, melyet e lapok nagyérdemű és tudós szer-
kesztője készített, következőképen hangzik : 

LEONI XIII. 
PONTIFICI MAXIMO 

PRINCIPI MYSTERIORUM MAGISTRO 
FALLI NESCIO 

QUI 
EFFUSAE DESUPER SAPIENTIAE SUAE LUMINE 

ORBEM, TERRARUM MIRIFICE ILLUSTRAT 
ANNIVERS ARI 0 DIE REDEUNTE 

QUO ANTE ANNOS L 
IMMACULATI SACRIFICII SUI PRIMITIAS 

DEO IMMORTALI OBTULIT. 

JUVENTUTIS CATHOLICAE PER HUNGÁRIÁM 
MYSTAGOGI 

OBULOS PARVULORUM POTISSIMUM LARGITIONE CONFLATOS 
TENERRIMI AMORIS TESSERAM 

DONO DANT. 

PIETATIS VOTA D. 0. M. ADJUTüRE NUNCUPANTES 
UT JESUS 

GENERIS HUMANI ÜIVINUS SALVATOR 
QUI IN NAVICULA QUONDAM DORMIENS 

DISCIPULORUM IMPORTUNIS PRECIBUS EXCITATUS 
IMPERAVIT VENTIS AC TEMPESTATE AGITATO MARI 

NUNC ETIAM 
PERTINGENS A FINE IN FINEM FORTITER 

ET DISPONENS OMNIA SUA VITER 
NÄVI PETRI 

ORBIS TERRARUM SALUTEM PuRTANTI 
SECURITATIS PRAESIDIA RESTITUAT 

USQUE AB OMNI TEMPORUM INIURIA VINDICATIS 
REGES ET POPULOS 

PER SUMMÁM CL AVIUM POTEST ATEM 
OMNIPOTENTIA SUPPLICE IN CuELIS 1NTERCEDENTE 

IN VERITATIS, IUSTITIAE ET TRANQUILLITAT1S 
PORTUM INTRODUCAT. 

— A m,ásodik zarándoklat tagjai f. h. 22-én este 
8 óra után indultak a legnagyobb lelkesedéssel a déli 
vasút budai pályaudvarából, kik a kedvezőtlen idő miatt 
sok kellemetlen meglepetésre lehetnek elkészülve. Egy 
ilyen meglepetésről ad tudósítást lapunk szerkesztője 
23-án este érkezett következő táviratában : 

„A zarándoklat hóesés miatt Laibachban ma 
várni kénytelen. A hangulat mindazonáltal lelke-
sült. Üdvözlő telegrammok érkeztek." 

— Köszönettel vettük a nagynevű és fényes multu 
pannonhalmi szent Benedek-rend névtárát az 1887/8. 
tanévre. A rend főnöke mélt. és ft. Vaszary Kolos, Pan-
nonhalmának és a magyar szent korona alá tartozó szent 
benedek-rendü összes apátságoknak főapátja s örökös elnöke, 
a Ferencz-József-rend lovagja, ki mint hetvenedik fő-
apát viseli e méltóságot a közel ezer év alatt, mióta a 
nagyérdemű szerzetes-rend hazánkban megtelepedett. A 
főapátságban 4 apátság van, ugy mint a bakonybéli, 
tihanyi, dömölki és a zalavári. A rendnek összesen 188 
tagja van, kik közöl 143 áldozár, 5 hittudor, 6 bölcsé-
szettudor, a tanítás terén összesen 88 tag működik ; lelki-
pásztorkodással 26 foglalkozik, a gazdaság terén 8 mű-
ködik, egyéb tisztségekben 29 van ; a rend növendékeinek 
száma 42, ezek közöl 9 noviczius. 

— A gyulaf ehérvári érsek, nm. és ft dr Vancsa János 
ur és suffraganeusai még f. hó 13-án, Rómába utaztak ő 
szentségének papi jubileuma alkalmából hódolatukat tanú-
sítani. Pável Mihály nagyváradi püspök ur előbb otthon 
7 levitát avatott fel áldozópapokká. 

— Norfolk hg, kit az angol k-irálynő arra szemelt 
ki, hogy sajátkezüleg irt üdvözlő levelét és ajándékát 
vigye el a pápának, a családjában történt haláleset kö-
vetkeztében nehany nappal elhalasztá római útját. Angol-
ország első pairje a maga részéről 100,000 frt péter-
flllért visz a szent atyának. (Cath. Times.) 

— Most már tudjuk az okát, miért tért vissza lord 
Lyons a kath. egyházba Norfolk hg palotájában. Lord 
Lyons Norfolk hgnek anyai nagybátyja volt. 

Felhívás előfizetésre. 
A „Religio"-ra, a magyar kath. papság ez ősi közlönyére, melyet Istenben b. Scitovszky János bibornok 

1859. decz. 29-én „Organum episcopatus Hungáriáé" magasztos czimmel díszített fel, XIII. Leo pápa jubileuma 
alkalmából nagy napok várnak. Szerkesztője, hacsak valami rendkívüli akadály közbe nem jő, Rómába zarándokol 
az apostol-fejedelmek sírjához és a XIX. század nagybölcseségü pacificator pápája szentséges szine elé, imádkozni 
amott, hódolni emitt — s mindakét helyen apostoli áldásért esedezni a lap alapítójának kegyeletes emlékére, volt 
szerkesztőinek dicsőségére, valamint minden munkatársa és olvasója lelki epülésére és örömére. 

XIII. Leo pápa jubileumának éve oly helyzetbe hozta a Religiót, m. t. olvasóközönség, a milyenben még 
e közel félszázados lap nem volt soha. Az isteni Gondviselés ez intézkedésének hatását a t. olvasóközönség megle-
petve fogja tapasztalni. 

Addig is azonban, mig mi Rómában járunk és gyűjtjük a t. olvasóközönség számára a legsublimisabb 
tapasztalatok, inspiratiók és áldások kincses tárát, mélyen t. olvasóink szintén legyenek kegyesek szivükön viselni a 
lap sorsát, és annak nemcsak pártolását az előfizetés tömeges megújításával, hanem a jelen számhoz mellékelt külön 
felhívásnak ismerős papi körökben való terjesztésével is lelkesen tanúsítani. 

Távollétünkben i. t. belmunkatársunk dr. Purt Iván hitoktató ur lesz szíves a szerkesztés felelősségében 
és terhében helyettesíteni. Ajánljuk őt és a lapot ismételten fényes törzsgárdánk nagykegyü figyelmébe és támogatásába. 

Az előfizetési feltételek a lap élén olvashatók. 
Kelt Budapesten, 1887. decz. 21. ^ t-> r> 

Ur. o reznay oela, 
pápa ő szentsége t. kamarása, tud. egyet. ny. r. tanár, a ,Religio' szerk. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni : 
minden § 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- = 
tőnél, és Rudnyánszky = 
A. könyvnyomdájában, : 
IV., Papnövelde-utcza \ 
8. sz. alatt , hova a ne- î 
taláni reclamatiók is, \ 
bérmentes nyi tot t levél- E 

ben, intézendök. : 

Budapesten, deczember 28, 52. II. Félév. 1887. 

T A R T A L O M : Vezéreszmék és Tanulmányok : A m á s o d i k róma i m a g y a r z a r á n d o k l a t . — E g y k i s v isszapi l lan tás . — A művésze t és az 
erkölcsiség. — Eqyházi Tudósítások : B u d a p e s t : E l ég t é t e l . — T o u l o u s e ( F r a n c z i a o r s z á g ) : K a t h o l i k u s o k nemze tköz i t u d o -

mányos kongresszusa . — Irodalom: „XII I . Leo P á p a Élete." — I r o d a l m i j e l en tés . — Vegyesek. — Fe lh ivás előfizetésre. 

A második római magyar zarándoklat 

tagjai a nagy hóesések miatfc elkésve, csak f. k. 
26-án reggel 9 óra tájban érkeztek Rómába. 
Lapunk szerkesztője távirataiban mindennap tu-
dósit a zarándoklatnak sorsáról; és eddigi római 
távirataiból azt következtetjük, hogy az ünnepé-
lyes és szivélyes ovácziók teljesen arányban álla-
nak azon nehézségekkel és fáradalmakkal, me-
lyeket a hosszú és rossz uton lelkes zarándo-
kainknak kiállaniok kellett. Mult péntek óta a 
következő táviratokat kaptuk : 

Loitsch, decz. 24. A Karston átmenni he-
lyenkint négy méter hó miatt lehetetlen. Loitsch-
ból Laibachba visszatérve Tarvison át kerülünk 
Olaszországba. Nagy bajok után Isten nagy ál-
dásai szoktak következni. Nem csüggedünk. 

Laibach, decz. 24. Laibachba jelentés jővén, 
hogy a Karston át az ut szabad, ma délután 
2 órakor arra indulunk tovább. 

Róma, decz. 26. Karácsony napját délután 
egyig Velenczében töltöttük. Este Bolognában 
vacsoráltunk, hol felhangzott a pápai hymnus. 
Ma reggel 9 óra tájban végre Rómába érkeztünk. 

Róma, decz. 27. Vancsa fogarasi érseket 
karácsony vigiliáján fogadta a pápa. Hogy ben-
nünket ő szentsége e napok valamelyikén külön 
fogad-e, az igen nagy kérdés. I t t vannak püspö-
kök, kiknek január végére van Ígérve audienczia 
Mocenni által. 

Róma, decz. 27. Nagy bajok után nagy örö-
met hirdethetek. A szentatya zarándoklatunkat 
Haynald bibornok vezetése alatt fogja fogadni. 
Tegnap este fényes estélyünk volt lakomával. 
A római tanférfiak részéről jelen voltak Laurenzi 
collegiumi rektor, és Hiccardo, a collegium ur-
bárium de Propaganda rektora. A katholikus tár-
sadalmat a Circolo di san Pietro elnöke és tit-

kára képviselték. Laurenzi üdvözölt bennünket,, 
például állitva fel a magyarok erős hitét. En 
latinul azt válaszoltam, hogy ha van bennünk va-
lami a keresztény hit erejéből, azt az apostoli 
szentszéknek köszönhetjük, honnan szent királyunk 
a hitet vette. — Szóltak még: Lubrich, szintén 
latinul; mgr. Biccardo, signore Casini és Baracs 
olaszul; Wolafka elnöktársam szokott verve-vel 
magyarul. Magasztos ünnepély volt. Láttuk mái-
szent Péter templomát is. Első volt leborulni 
szent Péter sírjára és kisirni érzelmeim áradatát. 

Róma, decz. 28. Haynald bibornok tegnap 
este érkezett ide. Ma d. e. tiz órakor megy fel 
a Vatikánba megtudni az audienczia napját és 
óráját. A hangulat folyvást emelkedőben. Teg-
napi közös vacsoránkat néhány püspök tisztelte 
meg jelenlétével. 

Egy kis visszapillantás. 
Temetésre készülünk. Egy évet temetünk 

el, melynek nyoma, hogy ha a megindult úton 
tovább haladunk, a magyar egyház történelmé-
ben örökké fenn fog maradni, amennyiben : ez 
az év sok nevezetes és messzire kiható ese-
ményt és egy szebb jövőnek reményét hordotta 
magában. Mielőtt tehát bucsut mondanánk az ó 
évnek, érdemesnek tar t juk arra néhány pontban 
még egy visszapillantást vetni. 

Legörvendetesebb mozzanatnak azt tartjuk,, 
hogy az egyesülési szellem két nagy dologban 
oly impozáns módon nyilatkozott, mely örömre 
hangolja szivünket, és ezek a pápai jubileum 
alkalmából tar tot t nagygyűléseink és a Szent-
István-Társulat tudományos és irodalmi osztá-
lyának megalakulása. 

Büszkén sorakozhatunk a pápai jubileum 
megünneplése tekintetében más nagy nemzetek 
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mellé, mert mi is szép és meglepő eredményt 
tudtunk felmutatni nagygyűléseinkkel, ajándék-
tárgyainkkal és zarándoklatainkkal. Sokkal élén-
kebben vannak még emlékezetünkben a május 
11-iki és november 20-iki nagygyűlések, mint-
sem bogy ezekről ismétlésekbe esés nélkül Ír-
hatnánk. 

Csak azt az egyet emiitjük fel még egyszer, 
hogy gróf Zichy Nándor lelkes felszólalása a 
nagygyűlésen, valamint Schlauch püspök beszéde 
a delegáczióban a pápa világi hatalmának hely-
reállítása mellett, oly fontos események, melyek 
hitünk elleneit méltán gondolkozóba ejthették. 

A másik messzire kiható esemény ez év tör-
ténetében a Szent-István-Társulat tudományos és 
irodalmi osztályának felállítása, melyben a „Re-
ligio" — minden dicsekvés nélkül megvallhatjuk 
— igen nagy, mondhatjuk döntő szerepet játszott. 
Mert a „Religio" már évek óta hirdette, hogy 
a Szent-István-Társulat nemcsak könyvkiadó, 
hanem egyszersmind irodalmi társulat is, és ez 
állítását a Szent-István-Társulat alapszabályaival 
és Magyarország herczeg-primásának beszédeiből 
felhozott idézeteivel bizonyította be. És ámbár 
sokan voltak, kik önálló kath. irodalmi társasá-
got vag}- csupán katholikus szépirodalmi körfélét 
akartak, mégis az 1886-ik évi augusztus 7-iki ala-
kuló gyűlésen a „Religio" szerkesztőjének indít-
ványa fogadtatott el tárgyalás alapjául. Az ala-
kuló gyűlést a kiküldött bizottságok tanácskozá-
sai követték, mig végre a tudományos és iro^ 
dalmi osztály feláll í t tatott , mety működését már 
tényleg meg is kezdette, amennyiben első felol-
vasó ülését november 14-ikén tar tot ta meg. A 
jó mag tehát el van vetve, és most már csak a 
jövőtől várjuk, liog}~ az kikeljen és terebétyes 
fává növekedjék. 

De nemcsak a Szent-István-Társulat szüle-
tett ujjá ez évben, hanem a hit- és közélet terén 
is mindenfelé örvendetes haladást tapasztalunk. 
Különösen a papság fejt ki minden irányban 
üdvös és tevéken}- működést, és ez dicsőségesen 
uralkodó és az egész világ által megünnepelt 
pápánknak, ki az ernyedetlen és lángelmü mun-
kásságnak utolérhetetlen példányképe, érdeme. 
Beismerik ezt az örvendetes változást és szent-
séges atyánknak világra szóló tekintélyét elle-
neink is. A sok közül csak egy esetet hozunk 
fel. A „Protestáns egyházi és iskolai Lap" leg-
utóbbi számában egy czikkben, melylyel semmi-
kép sem értünk egyet, és mely sok helytelen és 

ferde állítást tartalmaz, XIII. Leo pápáról és a 
katholikus clerusról igy nyilatkozik: „XIII. Leo 
oly kiváló fejedelme a kath. egyháznak, milyen 
már régen nem ült az apostoli s z é k e n . . . . Az 
egyháznak sok helyen már hanyatlóban levő 
t ek in t é sé t helyreállította ; ingadozó pozicziókat 
megszilárdított, és melyek el voltak veszve, akár 
a szivekben, akár az államokban, azokat vissza-
hódította. Jelenleg akármely országban, ha egy-
házi vagy iskolai kérdés merül fel, az államha-
talom számba veszi a szentszék bef'otyását. Mind-
ezt a katholiczizmus XIII. Leo pápának köszön-
heti. Sőt még többet. XIII. Leo pápasága óta 
bámulatos változás ment végbe a kath. papság 
kebelében. A világtól mindig bámult VII. Ger-
gely-féle fegyelem minden ponton megújult, meg-
szilárdult. Ma a tulajdonképeni kath. egyház — 
a clerus — sorakozva, vállvetve, bátran és in-
gadozás nélkül lép fel a közélet minden terén." 

Az irodalom terén is örvendetes haladást 
mutathatunk fel, és legújabb különösen lefolyt 
évi egj^házirodalmunk fényesen bizonyítja, hogy 
fogékony- szivvel fogadtuk szent atyánknak az 
irodalom müvelésére lelkesítő szózatát, és azon 
mondását, hogy a „szeget-szeggel" elvénél fogva 
a toll legyen fegyverünk, melylyel elleneinket 
legyőznünk, és őket az igazság megismerésére 
vezetnünk kell. 

A kezdet tehát meg van téve, most már 
csak türelem és kitartás kell, hogy összetartó és 
egyesült erővel egyházunk és hazánk szent ügyét 
győzelemre vezessük. Egyedül rajtunk áll, hogy 
a szép kezdetet szép siker kövesse, és akkor az 
utókor fog majdan bizonyságot tenni róla, hogy 
ez az év, melynek sirját most körülálljuk, egj 
szebb jövőnek alapja, csirája volt. —t. 

A művészet és az erkölcsiség. 
^iszter Imrétől. 

(Vége). 

25. A rszépí* és „erkölcsileg jó" tehát nem el-
lenkezhetnek egymással. Sőt az erkölcsileg jó mindig 
kiválóan szép, ugy, hogy a physice jót, mint szépet, 
messze túlhaladja. Ez is világos eredménye kutatásainknak. 

A lélek élvezetet talál valamely jelenségben, — igy 
okoskodtunk előbb, — ha abban a benne élő törvényeket 
megvalósulva látja. Már pedig az erkölcsiség örök tör-
vényei azok, melyek a léleknek legmélyebb rejtekében, 
kiolthatatlanul, mint egy élö tükörnek képei, élnek és 
mozognak, s mihelyt oly dolog, oly jelenség vonul el a 
lélek előtt, melyen ezen törvények megvalósulva mutat-
koznak, a bennök önmagára ismerő lélekben a vonzódás, 
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és azután az élvezet azonnal fölébred ; és fölébred nagyobb 
élénkséggel a szeretet is, meg az élvezet is, mert ezek 
az erkölcsi törvények, — hogy ugy mondjam, — köze-
lebb állnak, bensőbbek az eszes lélekhez, mint a dol-
gok physical rendjére vonatkozó törvények. 

Minél jobban, s minél több oldalról ismer az eszes 
lélek önmagára az előtte megjelenő dolgokban, annál 
erősebb a vonzódás azok felé, és annál nagyobb az él-
vezet. Már pedig a physicai lények és tüneményekben az 
eszes lélek egyik legkiválóbb, legjellemzőbb sajátságot, 
— a szabadságot vagy épen nem, vagy csak nagyon 
homályos analógiában képes fölismerni ; az erkölcsileg 
jó dolgokban, tüneményekben ez a szabadság a legkivá-
lóbb momentum, mert hiszen nem lenne „erkölcsi", ha 
nem lenne szabad. Mi természetesebb tehát, mint az er-
kölcsi jó felé való nagyobb vonzódás, nagyobb szeretet, 
s igy a nagyobb élvezet. De ahol jobban élvezünk, ott 
nagyobb, kiválóbb szépséget kell föltételeznünk. Joggal 
mondhatjuk tehát, hogy az erkölcsi jó mindig kiválóbban, 
inkább szép. S a mint a nagyobb szépség hazája nem 
az anyagi, hanem a szellemi világ, ugy ezen szellemi 
világban a nagyobb szépség ismét nem az értelmi, hanem 
az erkölcsi téren van meg. 

A görög bölcseket már volt alkalmunk erre nézve 
hallani. Azért csak még egy helyet idézek Platóból : „A 
ki helyesen gondolkodik, úgymond, az a lélek szépségét 
kiválóbbnak tart ja, mint a testét ; és ha valakiben nemes 
lélek lakik, ha nincs is ajánló külseje, méltó szeretetünkre." 

Érdemes lesz talán egy keresztény bölcselőt is meg-
hallgatnunk : A nők „ne mázolják arczukat mindenféle 
hamisitókkal ; mi majd megtanítjuk őket a művészetre, 
mely szerint szépek lehetnek. A legkiválóbb szépség a 
lelki szépség. Ha a Szentlélek ékesiti föl a lelket, és fé-
nyét elárasztja azon : az igazságosságot, a megfontolást, 
a lelkierősséget, az önuralmat, a jó iránt való szeretetet, 
— ez lesz a legszebb ékesség. Tehát a lélekben hor-
dozzák a nők ékességüket, és a benső ember szépsége 
által ajánlják magukat. Mert a szépség is, meg a rútság 
is tulajdonképen csak a lélekben honol, s azért igazán 
az szép, a ki erényes." 

Ezzel elég világosan ki van jelölve azon forrás, 
melyből a szépmüvészeteknek meriteni kell, hogy rhypa-
rographiává ne aljasodjanak. 

26. Befejezésül hosszabb idézetet közlök Greguss 
A.-tól, mint a melyben egész eddigi kutatásaink eredmé-
nye röviden összefoglalva, s oly módon van előadva, 
hogy abból Greguss fölfogása és a mi kifejtett vélemé-
nyünk teljes azonosságát lehetetlen föl nem ismernünk: 
„Ha már az általános erkölcsi fogalmakat, melyekhez 
tárgyalásunk eljuttatott, közelebb szemügyre veszszük, 
ime látjuk, hogy az erény egyszersmind fenséges, a tehe-
tetlenség egyszersmind aljas, az ártatlanság egyszersmind 
kellemes, a kártékonyság egyszersmind undok. Úgyde a 
fenséges és aljas, a kellemes és undok: aestheticai fogal-
mak; fejtegetésünk eredményekép tehát kimondhatjuk, 
hogy bizonyos aestheticai fogalmak erkölcsi fogalmakkal 
azonosok. E két -rendbeli fogalmak találkozásáról még 

1) C'lem. Alex. P a e d a 2 . c . 12. 

világosabban meggyőződünk, ha a részlegesebb fogal-
makat vetjük össze egymással : nem tagadhatjuk ugyanis, 
hogy a lelki nagyság egyúttal nagyszerű, a lelki törpe-
ség pedig kisszerű, hogy az erő hatalmas, a gyarlóság 
pedig gyönge, hogy a tisztaság gyönyörködtet, a pisz-
kosság pedig undorit, hogy a jószívűséget kedveljük, a 
gonoszságtól pedig irtózunk. Nagyszerű és hatalmas, 
kisszerű és gyönge, gyönyörű és kedves, undorító és ir-
tózatos, — ime szintén aestheticai fogalmak, melyekhez 
szintén erkölcsi fogalmak ut ján jutottunk, s melyek 
ezekkel együtt egyet jelentenek, tehát velük azonosak. 
Még egyéb részletekbe bocsátkozzunk ? 

Ezt az azonosságot az emberi lélek mindenha érezte 
és kifejezte. 

Midőn valamely cselekedetben az önzés leküzdését 
s az önzetlenség diadalát tapasztaljuk, rokonszenvre ger-
jedünk ; mig az önzés jelenségei^ az erkölcsileg rossz cse-
lekedetek ellenszenvet támasztanak bennünk ; rokon-
vagy ellenszenvünk pedig egyszersmind aestheticai tet-
szés- vagy visszatetszésben nyilvánul ugy hogy ítéleteink 
e részben a lelkiismeret és az izlés ítéletei egyaránt. Ha 
valaki nagylelkűen megbocsát sértőjének, bőkezűen gon-
doskodik embertársairól vagy valakinek életét saját élete 
koczkáztatásával megmenti : az, szabatosan megjelelve, 
jót tett, de inkább szeretjük szép tettnek mondani. Vi-
szont, ha valaki elárulja vagy megkárosí t ja felebarátját, 
ezt a rossz tettet rendesen ugy jellemezzük, hogy ru t 
dolog, csúnyaság, latinosan turpisság. Midőn a szülő arra 
inti gyermekét, hogy szépen viselje magát, azt érti ra j ta , 
hogy erkölcsi oktatásait kövesse. Szóval az erkölcsi jót 
egyszersmind szépnek, az eikölcsi rosszat egyszersmind 
rútnak tekintjük. 

„Több nyelvnek nincs is külön szava a jóra meg a 
szépre stb. 

„Ezen, úgyszólván, népszavazatokhoz csatlakoznak 
a java elmélkedők mondásai. Szókratész, mondja Plato, 
azt tanította, hogy az erény a lélek szépsége, rútsága 
pedig a bün, mi több, hogy csak az szép, a mi jó, a 
mi pedig rut, azért rut, mert ellenkezik az istenséggel, 
t. i. a fő jóval. Maga Plato is a merő szépséget, s teljes 
szépséget csak az Istennek tulajdonitja, s közkeletűvé 
lett az a nyilatkozata, hogy ha az emberek tudnák, minő 
szép az erény, mindenki elfordulna a bűntől mint rút-
tól. Aristoteles is kijelenti, hogy a szép az, a mi jó, és 
épen azért esik jól, mert jó. Egy későbbi görög, Plotin 
szava szerint : a szép a jóság fénye. Cicero azt vallja, 
hogy a szépség egy az erénynyel, Seneca meg a jó em-
ber lelkében találja föl a szépséget. Shakespeare is ezt 
mondja Antonio szavaival (Vízkereszt III. 4.) Csak a 
rossz mondható valódi rútnak, erény a szépség. Mai száza-
dunk bölcsészei közül különösen Herbartra hivatkozhatunk, 
a kinek egyik alapeszméje épen az, hogy az erkölcsi 
javalás vagy rosszalás azonszerü lelki működés az aesthe-
tikai tetszéssel vagy visszatetszéssel. De még a materialista 
Taine is a jó és szép azonosságát hirdeti, midőn a mű-
vészi eszmény tényezőjeképen fölemliti a jellemmé vált 
jóságot (bienfaisance du caractère). Sőt a XVIII. század 
nyalánk abbéja sem mond egyebet, midőn, — bár kony-
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haszerü ledérséggel, — a szépet igy határozza meg: le 
beau, c'est le bon assaisonné. Hadd idézzem végül Geor-
ges Sand szavait, melyben ez az azonosság mathematikai 
világossággal van kifejezve : Ce qui est vraiment beau 
est toujours bon, ce qui est vraiment bon est toujours 
beau dans l'ordre des idées." 

„Mi hát egész fejtegetésünknek az eredménye ? — 
Hogy egész fejtegetésünkben voltakép az aesthetica köré-
ben mozogtunk, mert a tárgyaltuk lélektani és különö-
sen erkölcsi jelenségek egyszersmind széptani fogalmak ; 
hogy ennélfogva a szépség ama módjait, melyeknek is-
meretére az erkölcs alapján jutunk, méltán nevezhetjük 
az erkölcsi szépség mozzanatainak ; hogy tehát arra a 
kérdésre: mi a szép? — legelőször is azt kell vá-
laszolnunk: a jó. 

„Ezzel nem a deductió utján, speculativ igazságot 
fejezünk ki, egyszerűen tényt constatálunk, az emberi 
lélek történetének, fejlődésének egyik tényét, melyre a 
tapasztalás tanít".1) 

Örvendünk, hogy „azt, ami az emberi lélek törté-
netének, fejlődésének egyik ténye," s a „mire a tapasz-
talás tanit," azt mint „speculativ igazságot," „deductió 
utján" kifejezni e lapokon alkalmunk nyilt. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 22. Elégtétel. — A kath. alapok s 

alapítványok kezelésének ellenőrzésére ő felsége által ki-
nevezett bizottságnak a napokban tartott üléséről a lapok 
egyhangú tudósitásai tény gyanánt állapítják meg azt, 
hogy e bizottság tagjául kinevezett egy országgyűlési 
képviselő, kit Trefort miniszterhez ez év tavaszán inté-
zett interpellate szabadkőművesnek mondott és aki ez 
állitást nyilt ülésben valónak is elismerte, lemondott a 
szóban forgó bizottság tagságáról, és hogy egy másik 
bizottsági tag, ki szintén szabadkőműves, hasonlót szán-
dékozik tenni, ámbár eddig is inkább csak névleg sze-
repelt a bizottság tagjainak névsorában. 

E két tény megérdemli teljes figyelmünket, nem 
annyira személyes vonatkozásainál fogva, amely oldalról 
a napi sajtó e jelenséget méltatja, mint inkább általános 
elvi s gyakorlati szempontból. 

Az iránt nem lehetett semmi kétség, hogy ez elég-
tétel megadatik a katholikus érzületnek, mivel annak el-
maradása nyilt hadüzenet leendett a kath. egyház hit-
elvei s tanitásai ellen, melyeket dicsőn uralkodó XIII. 
Leo pápa ő szentsége „Humánum Genus" kezdetű apostoli 
körlevelében ép a szabadkőművességre vonatkozólag az 
illető körök előtt, félreismerhetetlen nyomatékkal meg-
újított. Nem lehetett pedig kétség iránta mindenek előtt 
a király ő felsége, a magyarországi kath. egyház apostoli 
védurának ismeretes gondolkodásánál fogva, aki nemcsak 
ország-világ előtt esküt tőn magyar királylyá koroná-
zásakor, hogy az egyház jogait és igazait meg fogja ol-
talmazni, hanem mint hü fia egyházának és a magyar 
szent korona hagyományainak hivatott őre és letétemé-
nyese, az elvállalt kötelezettségeket lelkiismeretesen tel-
jesiti is. 

') Greguss Á. „A szép erkölcsi alapjáról." 332—6. 1. 

Ezzel korántsem akarjuk azt mondani, hogy Trefort 
miniszter ellenezte volna amaz elégtétel megadását, kény-
telenek lévén az országgyűlés előtt tett szavai alapján 
föltenni róla, hogy ki nem nevezi vala ama bizottság 
tagjaiul a szabadkőműveseket, ha ebbeli minőségükről 
tudomása lett volna ; ami azonban nem zárja ki azt, hogy 
erről biztos értesülést már előzőleg szerezni annál in-
kább szüksége lett volna, minél fontosabb az ily bizalmi 
állással járó föladat és minél ismeretesebb a szabadkő-
művesség magatartása a kath. egyházzal szemben. Ta-
nulságul szolgálhat az kinek-kinek, a jövőre nézve is, 
még pedig kétszeres érteményben : először ama tekin-
tetben, hogy a gyakorlati közélet terén megvan most a 
„praecedens," mely inkompatibilitást, összeférhetetlenséget 
alkot a katholikus és szabadkőmives közt, gyakorlati, 
politikai téren, és e tekintetben kézzelfoghatólag tisztázza 
a netán megzavart fölfogást, amennyiben tényleg meg 
van állapitva, hogy nincs s sem is lehet transactió a 
kettő között, és ennyiben az eset maga, bármily felötlő 
és sajnálatos lett légyen, hozzá járult a kath. álláspont 
érvényesüléséhez a közvélemény szemében, — másfelől 
tanulságul szolgál az a szabadkőművesség önbirálatára 
nézve, mivel azzal, hogy az illető szabadkőműves, ki ama 
kitüntetőleg katholikus bizottság tagjául — mondjuk 
félreértésből — neveztetett ki, önmaga mondott le e bi-
zalmi állásról, önmaga és a szabadkőművesség nevében 
kiállította magának a bizonyítványt, hogy nincs kellő 
kvalifikácziója, minősitvénye, képesítése kath. ügyek és 
és érdekek körül, és hogy ennélfogva maga a szabad-
kőművesség beismeri, hogy áthidalhatatlan örvény vá-
lasztja el őt és tagjait a katboliczizmustól, miáltal eme 
részről is hallgatag — legalább bennértőleg — elismer-
tetik és igazoltatik a kath. fölfogás helyessége a sza-
badkőművesség felől, valamint e szekta tagjainak kizá-
ratása a kath. hitközösségből. 

Ennyiben a szóban levő eset maradandó kritériu-
mául fog szolgálni a szabadkőművességnek, igazolván 
mindazt eme szektáról Magyarországra nézve, amit az 
idevágó könyvek a külföldre nézve állítottak és az ese-
mények ott vagv itt bizonyítottak. 

Amidőn pedig ezt megállapítjuk, fájdalmas sajná-
latunkat kell kifejeznünk, hogy Magyarország, a kiválóan 
kath. magyar nemzet köréből jött ily példa, amint más-
felől örömmel és megelégedéssel állapithatjuk meg ama 
tényt, hogy Magyarországon fent, mint lent elég erős a 
katholikus közérzület, hogy a szabadkőművesség ama 
kísérletét meghiúsítsa, melylyel a kath. érdekkörbe ter-
vezett invázióját lassanként megvalósítani remélte : a 
kísérlet dugába dőlt, többé a legmerészebb malteros s 
vakoló sem remélheti, hogy a kath. közszellem ébersé-
gének kijátszásával a páholyt becsempészhetik a katho-
likus bizottságokba! 

És mégis, mint katholikusok, nem vagyunk teljesen 
megelégedve a fönforgó eset lebonyolításával. Volt egy 
másik módozata megoldásának, melyet sokkal inkább 
óhajtottunk volna. Nagyobb megelégedésünkre szolgált 
volna ugyanis, ha az illető inkább — a szabadkőműves-
ségről lemond, inkább a páholyból lép ki. Sőt szinte re-
méltük is ezt, mivel szavahihető forrásból tudjuk, hogy 
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az illető súlyt helyez gyermekeinek kath. nevelésére és 
önmaga jelen volt a vallástanból tett vizsgálataikon. Ha 
tehát mint szülő s atya ily gondoskodással van magzatai 
iránt, vájjon nem lehetne-e ugyanannyival önmaga iránt 
is ? Magas válaszfal emelkedik ily szülők s ily gyermekek 
közt, melyet a kölcsönös szeretetnek le kell rombolnia 
és ehhez ama befolyást illeti a legnagyobb föladat, amely 
a gyermekek jelzett irányú nevelését lehetővé tette. Sza-
badjon ezt remélnünk ! 

Hogy fönebb kijelentett óhajunk teljesedése esetén 
a többször emiitett bizottságban való részvétel mennyi-
ben vált volna alkalmassá vagy nem, az nem tartozik 
jelen czikkünk keretébe, nem is lehet elbírálásunk tár-
gya. De kötelességünk itt, a nyilvánosság előtt elisme-
rést szavazni a bizottság ama katholikus tagjainak, ki-
ket nem szükséges közelebbről megjelölnünk, akik illeté-
kes helyen az ügy megfelelő megoldását szorgalmazták 
és keresztülviteléhez hozzájárultak. Mert tudni való, hogy 
ezt az ismeretes interpelláczió nem előzte meg. Tarto-
zunk ezzel a kath. közérzületnek, melynek az események-
ről megbizható tudomással kell birnia. 

Még egy tanulság merithető ez esetből. Es ez rö-
viden az, hogy a kath. alapok és alapítványok kezelését 
ellenőrző bizottság tagjaiul az illetékes körök az elis-
mert katholikus férfiak közöl válaszszanak ! Hála Istennek 
a közélet terén annyi jelesünk működik, akik nem rejtik 
véka alá kath. meggyőződésüket és akik fölfelé s lefelé 
teljes biztosítékot képesek nyújtani, hogy a választás na-
gyon könnyű lehetne, amint a kezelés ellenőrzésének is 
jobban megfelelne, a fölösleges szószaporitásnak is elejét 
venné, ha ama bizottság egészben véve független kath. 
férfiakból alakíttatnék az illetékes egyházi tényezők elő-
zetes hozzájárulásával. Fr. Laicus. 

Toulouse (Francziaország.) Katholikusok nemzet-
közi tudományos kongresszusa. — 

Desprez toulouse-i biboros érsek a következő levelet 
intézte d'Hulst a nemzetközi tudományos kongresszus 
szervező bizottságának elnökéhez : 

Monseigneur I A munkálataiban szigorúan tudomá-
nyos és ép ez által eredményeiben fennen apologetikus 
kongresszus eszméje szerencsés sugallat vala, mely telve 
van Ígéretekkel és csodálatra méltó módon megfelel nap-
jaink szükségleteinek és aspiráczióinak. Az szükséges 
kiegészítésévé fog válni amaz időközi nagy katholikus 
gyűléseknek, melyekben a katholikusok oly jól tudják 
szervezni müveiket és visszaszerezni jogaikat. 

Minél inkább fog azonban megvalósulásához köze-
ledni ez önmagában jónak talált vállalat, annál haszno-
sabbnak látszék nekünk elejét venni a veszélynek, hogy 
ferde útra ne térjen, minden visszaélésnek, mely kom-
prommittálhatná ; azért mi kezdettől fogva azon voltunk, 
hogy megkívánjuk számára a pápa magas szentesitését 
és kezdeményező vezetését. 

Ön megnyerte mindakettőt. A tétovázás megszűnt ; 
ezentúl azóhaj egyetértő és mindnyáj oknak közreműködése 
biztositva van. 

Mily nemes szerepet jelölt ki önnek XIII. Leo ! Azt, 
hogy egy hadtestté egyesítse az oly gyakran elszigetelt 

és félreismert erőket, hogy az üres föltételezések (hypo-
thezisek), istentelen rendszerek khaoszában, amelyek mind 
egymást lerontják, az igaz tudomány biztos adatai meg 
legyenek különböztetve ; hogy a hittudománynak uj fegy-
verek álljanak szolgálatára, hogy uralkodjék az uj időkön. 

A jelen küzdelmek a hit védelmére emlékeztetnek 
ama harczokra, melyek a modern idők kezdetét jelezték. 
Akkor főkép az forgott fön, hogy az egyház megboszul-
tassék, igazoltassék múltjában ; a történettudományok 
azonnal kiváló helyet foglaltak el a hittudomány terén. 
A szakavatottság és egészséges ítészét csakhamar dicsősé-
günkké vált. E század második félében a természettudo-
mányok izgatják a szellemeket és szolgálnak ürügyül a 
bölcseletellenes és vallásellenes tagadásra: szükséges 
tehát haladék nélkül elfoglalni ez uj tért a hittudomány 
számára. 

Önök föladata, mely tág mint programmja, az lesz, 
hogy az elfoglalt hadállások megvédelmeztessenek és 
ujak elfoglaltassanak ; a metafizikában meg önök meg 
fogják tartani kezükben a hagyományos jogar t ; a tör-
ténettudomány terén meg kell ujitauiok előző századok-
beli mestereink hagyományait ; és maguk részéről ki 
fognak indulni a természettani és élettani tudományok 
meghóditására, amelyek gondviselésszerüleg hivatva van-
nak előkészíteni a jövő diadalait. 

A katholikusok nemzetközi tudományos kongresszusa 
a jövő jubileumi év első hónapjaiban fog tartatni, amely 
év kiválóan dicsőséges a pápaságra vagyis az egyházra. 
Az egész világ, nagyok és kicsinyek, pásztorok és böl-
csek hozzák adományaikat ; a kongresszus katholikus 
tudósai pedig tárgyalásaik jegyzőkönyveiben kellőleg 
igtatva el fogják vinni s fölajánlani a modern tudomány 
hűbéri hódolatát. Bármily legyen a gazdagsága és jelen-
tősége a Jézus Krisztus helytartójának lábainál felhal-
mozott adományoknak, ő — higyje el — meg fogja 
tudni különböztetni az oly népszerű és napjainkban 
egyetemlegesen ünnepelt souverain (tudomány) emez 
ünnepélyes és profétikus első hódolatát. 

Kérjük Istent, termékenyitse e vállalkozást, mely-
nek első eszméje toulouse-i katholikus intézetünkből 
(egyetemből) eredt. Kérni fogjuk őt, terjeszsze ki vilá-
gosságát annak munkásaira a lelkek javára és az ő szent 
egyházának dicsőségére. 

Fogadja, Nagyságod, a mi Urunk, Jézus Krisztus-
ban való teljes tiszteletem ujabb biztosítását. 

Desprez FI. bibornok, toulouse-i és narbonne-i érsek. 

IRODALOM. 
„XIII. Leo Pápa Élete." 

I r t a : Füssy Tamás. Ő szentsége áldozári jnbileuma 
emlékére kiadja a Szent-István-Társulat. 

„Több pápának adta Isten megérni áldozó papságuk 
ötvenedik évfordulóját, a kath. világ mindannyiszor ke-
gyelettel ülte meg azokat ; de talán még soha sem nyil-
vánult a katholikusok fiúi hódolata és szeretete bensőb-
ben s egyetemesebben mint jelenleg. 

A kath. Magyarország is élénk részt vesz a pápa 



318 RELIGIO. 414 

jubileumának méltó megünneplésében. Ez ünnepléshez 
szerény kísérőül kiván ez életrajz járulni." 

Ezek magának a szerzőnek szerény szavai művé-
ről. Minekünk olvasóinak viszont el kell ismernünk, 
hogy e legújabb műve hazánk ünneplése jeladásainak egy 
legkiválóbbja. A Sz.-István-Társulat önmagát tisztelte meg, 
hogy ily művel járult sz. atyánk iránti hódolatának 
kifejezésével az ünnepléshez. Lestem, vártam másokkal 
együtt, hogy ily jeles mű belértékéhez mért méltatásban 
fog részesülni az időszaki sajtó részéről ; de hiába. Es ez 
a sajnálatos körülmény késztet arra, hogy tollat ragadva 
előzetesen magának a szerzőnek irói egyéniségéről is 
koczkáztassak egy-két megjegyzést. 

Füssy tagadhatatlanul hazánk leghivatottabb egyház-
történelmi — s egyházpolitikai iróink egyike. Már közel 
negyven évvel ezelőtt, mint fiatal tanár kitűnt világtör-
ténelmi iskolakönyvei által. Sokoldalúságának tanujelei 
azok a nagyszámú folyóiratok, a melyek kiváló szerkesztői 
ügyességéről, tapintatáról és széleskörű ismereteiről tesz-
nek bizonyságot. Hangyaszorgalmának eredménye az a 
ritka termékenység, a melyet irodalmi téren más irány-
ban ugyan csak Fraknóiéhoz lehet hasonlitani. 

A „Jelenkor," „Tájékozó", „VII. Pius" és „IX. 
Pius pápasága" egyházirodalmi kitűnőségének tetőpont-
ján állanak, a melyek titán nem ismerünk széles e hazá-
ban egyházi irót, a ki hivatottabb lett volna Füssynél 
a dicsőén uralkodó XIII. Leo pápának emlékét nemzeti 
nyelvünkön megörökiteni Tudták s érezték ezt a Sz.-
István-Társulat intéző körei, midőn ez ünnepélyes alka-
lommal is az ő jeles tollát vették igénybe. Es mégis 
ugy veszem észre általában, hogy fáradhatatlan s kifogy-
hatlan irodalmi tevékenysége, a melyet bokros igazgatói 
teendői mellett kifejt, nem találnak bizonyos körökben a 
kívánatos elismerésre. 

Szerény véleményem szerint ennek kulcsát abban 
vélem feltalálhatni, hogy szerzetessel van dolguk. Ha 
protestáns iró volna, daczára kizárólagos egyház-törté-
netírói munkásságának régen a m. tud. akadémia tagja 
lehetne. A rend, melynek — daczára, hogy kebelén kivül 
működik — kiváló diszére válik, méltó elismerésének 
adott kifejezést jeles tulajdonai s eddigi kiváló működé-
seért, hogy az utolsó főapát-választásnál őt is absolut 
szótöbbséggel mint a három jelölt egyikét az apostoli 
király figyelmébe ajánlotta. 

Ezek után áttérhetünk czélba vett legújabb művé-
nek bemutatására. 

Ez is mint A II. és IX. Pius pápaságáról irt tanul-
mányai, minden jelentékeny mozzanatot felölelő tudomá-
nyos apparatussal s nálunk az egyházirodalom terén pár-
ját ritkitó eruditióval van megirva. 

Füssy is, mint Fraknói a profán történelem terén, 
nemcsak adatgyűjtő, hanem az általa összeszedett adat-
halmaznak egyúttal sajátkezű, pragmatikus feldolgozója is. 

Tizenhat fejezetben nemcsak elvonva jellemzi a je-
lenleg dicsőén uralkodó pápa kormányzását, hanem lépten-
nyomon eredeti okiratokból a pápát szólaltatja meg 
tendentiái- és intentióiról — sőt elért eredményeiről. 

A tizenhat fejezet közöl négy ju t az első résznek, 
a melyben ki van mutatva Pecci Joachim providentiális 

vezetése a legmagasztosabb földi méltóságra. Látjuk, mily 
korán tüntette fel a gondviselés e kiválasztott ifjúnak 
administrationális képességeit, a midőn mint beneventi, 
perugiai delegatus és mint brüsseli nuntius békéltető, 
megnyerő, finom modora mellett erélyes határozottsága 
már akkor nagy eredményeket vivott ki. Perugia püspö-
kévé levén, azonnal a papság alaposabb s magasabb 
kiképeztetéséről gondoskodott. 

Már itt buzgólkodott sz. Tamás bölcselkedésének 
tanulmányozása s a pápa világi uralmának visszaállítása 
érdekében. Mindig őt szerepeltették az umbriai s piemonti 
püspökök vezérük gyanánt . Mint bibornok már élénk 
részt vesz az egyházkormányzatban. 

Ezt az egész első részt egész Pecci pápává válasz-
tatásáig oly érdekesen lárgyalja szerző, hogy az olvasó 
önkénytelenül a pápajelöltet látja Pecci e fejlődésében. 

A II. rész a nem annyira Leo pápa életrajzát, mint 
inkább a pápaság, sőt az egész keresztény világ utolsó 
évtizedének történelmét adja sokszor megkapó részletek-
ben. Ezen az egész 12 fejezeten mint egy vörös fonál 
húzódik végig XIÎI . Leo azon vezér elve, hogy keresztény 
szellemű, általános világbéke után törekszik. 

Mig a XIII . Leo kormányzásáról szóló I. fejezetben 
az egyes államok akkori állapotát s az egyházhoz való 
viszonyát találó vonásokkal ecseteli : addig az ügyek 
fejlődésériek menetét hiven követve, utóbb egyenkint 
foglalkozik egy-egy fejezetben Angol-, Ir-, Franczia-, 
Spanyol-, Német-, Austria-Magyarország, Orosz- és Török-
ország tárgyalásaival s összeköttetéseivel a szentszékkel. 

Csekélységem nézete szerint az előttünk fekvő, 
nagybecsű munkának legértékesebb és legszebb részei, 
a melyekben tudós irónk ügyes tollának egyházpolitikai 
verve kulminál: a német úgynevezett culturharczról s az 
olasz kormánynak a pápával szemben tanúsított maga-
tartásáról szóló fejezetei. De ki is volna illetékesebb 
hazánkban bennünket e vitális kérdésekről oly behatóan 
s kimeritően tájékoztatni, mint szerző, a ki „Tájékozó" 
czimü páratlan egyházpolitikai folyóiratában ab initio 
foglalkozott ezekkel. 

Ezek czimét érdemes azok kedvéért, akik még nem 
birnák e jeles munkát, e helyütt bemutatni : 

VIII . Fejezet. A szentszék, s Németország : A cul-
turharcz áttekintése 1878-ig. — XIII. Leo trónralépése-
kor a culturharcz tetőpontját érte. — Levélváltás a pápa 
és császár között. — Az alkudozás megindul Kissingen-
ben. — A pápa kijelenti, hogy nem fegyvernyugvást, 
hanem állandó békét óhajt . — Ugyanezt kifejezi a kölni 
érsekhez intézett levelében. — Az alkudozás folytatása 
Gasteinban és Bécsben. — A pápa megengedi a bejelen-
tést. — Az ehhez kötött föltételek. — Ezeket a porosz 
kormány nem fogadja el. — Erre a pápai államtitkár 
categoricus válasza. — A pápa tanulmányozza a német-
országi egyházpolitikai viszonyokat. — Fontos megálla-
pítások Rómában. — A discretionális törvény. — A 
kormány kijelenti, hogy a szentszékkel szemközt, váró 
helyzetet foglal el. — A poroszországi egyházmegyék-
ben helyreállittatik a rendes püspöki kormányzat. — 
Bismarck a püspökségek betöltése ügyében Rómába 
küldi Schlözert, egyúttal helyreállítja a szentszék mel-
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letti követséget. — A második béketörvény. — Az ösz-
szes egyházmegyék betöltettek püspökökkel. — A csá-
szár trónbeszéde. — Ismét levélváltás a pápa és császár 
között. — A bejelentésre nézve a szentszék újra körvo-
nalozza álláspontját. — Schlözer fenyegetőzése. — A 
harmadik béketörvény. — A pápa megígéri az állandó 
bejelentés elnézését, ha a májusi törvények revisio alá 
vétetnek. — A kormány ezt hivatalosan megigéri, mire 
a pápa a bejelentést megengedte. — Törvény a májusi 
törvények revisiójáról. — A pápa annak elfogadását 
ajánlja. — Windthorst a Centrum nevében nyilatkozik. 
— A revisio-törvény lényege. — A pápa nyilatkozatai a 
helyreállott békéről. 

IX. Fejezet. A szentszék és Olaszország. A pápa 
előadja Olaszország elleni panaszait. — Az exequatur-
ügy. — A jövedelmeiktől megfosztott olasz püspököknek 
nyújtott pápai segély módosítása. — A keresztény házas-
ság ügye. — A pápa ezt a kormány ellen védelmébe 
veszi. — A Propaganda. — A kormány erre is alkalmazza 
a conversio-törvényt. — A pápa fölszólalása a Propa-
ganda érdekében. — A hitterjesztő congregatio védirata. 
— A szentszék jegyzéke. — A szent atya nyilatkozata. 
— Intézkedés a Propaganda jövőjéről. — A pápa allocu-
tiója a Propagandáról. — Alapját tetemes összeggel 
növeli. — IX. Pius hamvainak átszállítása. — A pápa 
ünnepélyesen fölszólal az átszállításnál végbement botrány 
ellen. — A szicíliai vecsernye emléknapja. •— Erre vo-
natkozó encyclica. — A pápa megbélyegzi az olasz kor-
mány egyházellenes intézkedéseit. — Tüntetések a pápa 
ellen. — A szent atya tiltakozik e merényletek ellen. — 
Az államtitkár a berlini Centrum figyelmébe ajánlja a 
pápa sorsát. — Toscanelli és Fazzari kibékiilési javaslatai. 
— A pápa nyilatkozata a kibékülésről. — A kibékülés föl-
tételeit kifejti Rampolla államtitkárhoz intézett levelében. 

Továbbá ki van emelve XIII. Leo kormányzatának 
mindazon kiváló mozzanata, a mely a szentséges atya 
különös figyelmének s gondoskodásának méltó tárgyát 
képezi, igy : a nevelés- s oktatásügy (többi között aqui-
nói sz. Tamás bölcsészetének terjesztése), a történelmi 
tudományok az igazságnak megfelelő müvelése, tudomá-
nyos gyűjtemények nagyrabecsülése, az időszaki sajtó 
(II. s III. fej.) felszólalásai a társadalmi kérdések ügyé-
ben, a concordatumok kötése, missió-ügy, a szerzetes-
rendekről való gondoskodás (IV. V. XI. fej.) Előszere-
tettel vannak megbeszélve a szentatya intézkedései a sz. 
Benedek-rend régi befolyásának felélesztésére nézve. Szó-
val mindent kimerítő teljesség képezi a mű egyik fő-
előnyét. Végül a jubileumi előkészületekre nézve is ösz-
szeállit minden nevezetes momentumot. 

Általában könnyű irály, helyes s a természetes gon-
dolkodásnak megfelelő rendszer jellemzik ezt a müvét 
ugy, mint az eddigieket. Tárgyának mennyiségét arány-
lagosság jellemzi. Csak itt-ott ad — mint láttuk — 
egyes hálásabb tárgynak a szokottnál bővebb tért. 

Köszönjük egyúttal a Sz. István-Társulatnak, hogy 
ez alkalommal kiadásai szokott külső alakjától eltérőleg 
fényesebben állíttatta ki ez ünneplő, szép müvet s ő 
szentségének oly sikerült, fénynyomatu arczképével di-
szíté föl. 

Megemlítendő végül, hogy midőn Rómában biboros 
herczeg-prímásunk Füssy e müvét ö szentségének bemu-
tatta, a szentatya arczárói sugárzó örömniel fogadta azt 
s előkelő római egyházi körökben igen tudakozódtak a 
munka szerzőjének kiléte felől. 

Igy tehát ő szentségének tetszésnyilvánulása is 
mintegy megáldotta e munkát. 

Ajánljuk e müvet világi hitsorsosainknak, különösen 
hirlapiróink s politikusainknak tanulmányozás czéljából 
s óhajtjuk, hogy teljesedjék az önzetlen szerző kíván-
sága, mely szerint XIII. Leo ez életrajzának olvasása 
„fokozza hitsorsosaink között az egyház feje iránti hű-
séget és tiszteletet." 

„Ez lenne e mü közrebocsátásáért" a fáradhatatlan 
szerző „légedesebb jutalma." 

Récsei Viktor. 
= Irodalmi jelentés. 1. A „Havi Szónok" második 

évfolyamának első füzete immár kikerült a sajtó alól s 
ezennel van szerencsém a m. t. lelkészkedő papságot 
nevezett folyóirat szives pártolására tisztelettel fölkérni. 

E folyóiratban, mint eddig, ezután is kettőzött 
szorgalommal azon fogok lenni, hogy mindenkor kor-
szerű és könnyen használható szentbeszédeket nyújtsak 
m. t. előfizetőimnek. 

Előfizetési dijak. Egész évre : 3 f r t ; félévre 1 f r t 
50 kr ; negyedévre : 75 kr ; füzetenkint : 25 kr. 

2. Minthogy azon régibb keletű jelentéseim, me-
lyekkel több, különféle munkát hirdettem, azt eredmé-
nyezték, hogy a „Családi regénytár"-ra legtöbb előfizető 
jelentkezett, ezennel kijelentem, hogy a „Családi regény-
tár" 1888-ik évben meg fog indulni s első füzete máris 
sajtó alatt van. A többi kiadványaimat akkora kell hagy-
nom, midőn elégséges előfizető fog jelentkezni. 

A „Családi regénytár" czélja, oly olvasmányokat 
terjeszteni a katholikus családok között, melyekben a 
tiszta erkölcs, a vallásosság soha nem lesz sértve s ép 
azért bátran lehet majd füzeteinket a család bármely t. 
tagjának kezébe adni, a nélkül, hogy félni kellene, 
hogy kivált a hölgy olvasók erkölcsi érzülete megtá-
madtatnék, vagy épen álutakra vezettetnék, a mit a mai, 
kivált francziából áttett olvasmányok nagyon is előmoz-
dítanak. 

E czél üdvös voltáról azt hiszem minden paptest-
vérem mélyen meg van győződve, valamint arról is, hogy 
bizony óhajtandó is volna, a sikamlós, erkölcsrontó olvas-
mányokat a családi körökből kiküszöbölni s helyettök a 
jobb izlésü, erkölcsi tanulságokkal szolgáló könyveket 
oda behozni. Miért is fölkérem m. t. paptársaimat, hogy, 
midőn ők maguk pártolni fogják vállalatomat, egyszers-
mind oda is szíveskedjenek hatni, hogy a községeikben 
lakó kath. családok — sőt amennyiben semmiféle val-
láskércTések ízetlen fejtegetésébe bocsátkozni e vállalat 
soha nem fog — más vallásúak is pártolják a „Családi 
regénytár"-t. 

Az első regény, mely folyóiratunkban napvilágot 
fog látni: »Egy titokteljes ember" czimét fogja viselni. 
E regényt Hackländer, kitűnő német regényíró közölte 
s bemutat benne egy kalandort, ki ravaszsága és ügyes-
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ségével még a legmagasabb körökbe is be tud furakodni 
s ahol csak megjelen, mindenütt oly álarczot mutat be, 
hogy lehetetlen vele nem rokonszenvezni és pedig mind-
addig, mig csak ki nem sül, hogy még az ártatlanság 
erényét is a piaczra hurczolja, keresvén, ki ad többet 
érte. E csalárdságaiban annyi ügyességet tanusit, hogy 
szinte félni kell, hogy a gonoszság győzni fog az igazság 
és erény fölött. Azonban ügyes fordulatokkal a regény 
irója ugy „manővriroz", hogy végre is az erény, az 
igazság teljes győzelmet arat. A stvlus és az erkölcsösség 
tisztasága semmi kivánni valót nem hagy hátra s az a 
komoly tisztességes hang, mely az egészen végig vonul, 
sehol sem enged rést a mai időben divó frivolitásokra. 

A folyóirat következőleg lesz kezelve. Minden hó-
napban 4 ivnyi füzet fog megjelenni, az első két iv a 
regénynek, a harmadik egy elbeszélésnek, a negyedik 
különféle hasznos tudnivalók és apróságoknak lesz szán-
va. Ara egész évre 4 frt . Ha a pártolás megfelelőleg 
növekedni fog, akkor az ivek számát a pártolás ai-ánya 
szerint bővíteni is fogom. Itt megjegyzem, hogy nem 
csak fordított, hanem eredeti regények és olvasmányok 
is, vegyesen fogják képezni folyóiratunk tartalmát. 

3. Még következő munkákkal is szolgálhatok : 
a) „Kül fö ld szónokai" 1886-ik évfolyama, ára : 7 fr t 

'20 kr. 
b) „Azok a papok" czimii társadalmi regényem, ára 

1 frt 60 kr. 
c) A „Havi szónok" 1887-ik évfolyama (julius— 

deczember), ára 1 frt 50 kr. 
Tisztelettel maradtam Kispesten, 1887. nov. 26. 

Ribényi Antal. 

VEGYESEK. 
— Láttuk a ,Religio' diszkötetét, melyet lapunk 

szerkesztője vitt magával Rómába, hogy ott hódolatának 
jeléül ő szentsége lábai elé tegye. A diszkötet mind 
tartalmi mind, alaki kiállításánál fogva méltó a nagy pá-
pához, a negyvenhat éves „Religio"-hoz, annak érde-

mekben gazdag és tudós szerkesztőjéhez, és a magyar 
könyvkötészetnek is becsületére válik. A legfinomabb 
fehér bőrbe van kötve, sarkait sikerült domborművek 
díszítik. Középen van nagy arany betűkkel a czim : „Re-
ligio", fölötte a pápai czimer, mely igen Ízléses dom-
bormű ; alatta pedig a magyar czimer arany nyomásban. 
A diszkötet tartalmát a dedicatio, a „Religio" szer-
kesztőjének klasszikus latinságu üdvözlő felirata, melybe 
ügyesen a „Religio" története van beszőve, és a „Reli-
gió"-nak a pápa jubileuma alkalmából kiadott diszszámai 
képezik. 

— XIII. Leo ő szentsége jövő évi január 1-én tar-
tandó jubileumi misén kivül, egy másikat is óhajt mon -
dani ugyanazon ünnepélyeséggel, még pedig január 5. és 
6-án. AZ 1-én tartandó ünnepélyes mise szertartásai 
végleg meg vannak már határozva. A 60,000 belépti 
jegyet msgr. Macchi majordomus fogja kiosztani. & szent 
Péter temploma ugy lesz díszítve, mint szent Péter nap-
ján szokott lenni. 

— Köszönettel vettük a nevelés és tanítás terén ér-
demekben gazdag magyarországi kegyes-tanitórend név-
tárát az 1887/8. tanévre. A rend főnöke ngs. és ft . 
Kalmár Endre, királyi tanácsos, a fővárosi törvénvható-

I ság tanügyi bizottságának választott, a k. m. természet-
tudományi s a m. történelmi társulat rendes tagja. Titok-
nokja ft. Fekete Endre. A rend kebelébe tartozik : áldozár, 
közöttük 9 aranymisés, 249 ; ünnepélyes és egyszerű 
fogadalmas növendék 69 ; ujoncznövendék 20, összesen 338, 
a tanügy terén működik 201 ; és pedig : a) A rendi hit-
tudományi intézetben* 3. b) A rendi ujoncznevelő intézet-
ben 4. c) A gimnáziumokban 187. Ezek közöl: a) rendes 
tanár 159, ß) helyettes tanár 28, d) Az elemi iskolákban 
7. Beteges 5. A szerzetes-tanán pályára előkészül 100, 
és pedig : a) Tanárjelölt a budapesti és kolozsvári tud. 
egyetemeken 25, b) Hittanhallgató 27, c) VII. és VIII. 
oszt. gymn. növendék 23, d) Ujoncznövendék 20. 

— Dr. Laurin Ferenczet, a bécsi egyetemen az egv-
házjog tanárát és a sz. Ágostonról nevezett felsőbb pap-
nevelő intézet igazgatóját, ő felsége az intézetben kifej-
tett buzgó és odaadó működésének 25-ik évfordulója 
alkalmából, a vaskorona-rend III. oszt. lovagkeresztjével 
tüntette ki. A rendjelet f. hó 25-én dr. Mayer Lőrincz, 
pápai praelatus és udvari plébános ur adta át ünnepé-
lyesen az intézet tagjainak jelenlétében. 

Felhiirás előfizetésre. 
A „Religió"-ra, a magyar kath. papság ez ősi közlönyére, melyet Istenben b. Scitovszky János bibornok 

1859. decz. 29-én „Organum episcopatus Hungáriáé" magasztos czimmel díszített fel, XIII. Leo pápa jubileuma 
alkalmából nagy napok várnak. Szerkesztője, hacsak valami rendkívüli akadály közbe nem jő, Rómába zarándokol 
az apostol-fejedelmek sírjához és a XIX. század nagybölcseségü pacificator pápája szentséges színe elé, imádkozni 
amott, hódolni emitt — s mindakét helyen apostoli áldásért esedezni a lap alapitójának kegyeletes emlékére, volt 
szerkesztőinek dicsőségére, valamint minden munkatársa és olvasója lelki épülésére és örömére. 

XIII. Leo pápa jubileumának éve oly helyzetbe hozta a Religiót, m. t. olvasóközönség, a milyenben még 
e közel félszázados lap nem volt soha. Az isteni Gondviselés ez intézkedésének hatását a t. olvasóközönség megle-
petve fogja tapasztalni. 

Addig is azonban, mig mi Rómában járunk és gyűjt jük a t. olvasóközönség számára a legsublimisabb 
tapasztalatok, inspiratiók és áldások kincses tárát, mélyen t. olvasóink szintén legyenek kegyesek szivükön viselni a 
lap sorsát, és annak nemcsak pártolását az előfizetés tömeges megújításával, hanem a jelen számhoz mellékelt külön 
felhívásnak ismerős papi körökben való terjesztésével is lelkesen tanúsítani. 

Távollétünkben i. t. belmunkatársunk dr. Purt Iván hitoktató ur lesz szives a szerkesztés felelősségében 
és terhében helyettesíteni. Ajánljuk őt és a lapot ismételten fényes törzsgárdánk nagykegyü figyelmébe és támogatásába. 

Az előfizetési feltételek a lap élén olvashatók. 
Kelt Budapesten, 1887. decz. 21. -rv -r» n ^ Dr. Breznay bela, 

pápa ő szentsége t. kamarása, tud. egyet. ny. r. tanár, a ,Religio' szerk. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

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

deménv czimzendő. 

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

Budapesten, deczember 31, 

NEGYVENHATODIK ÉYFOLYAM. 

53. 
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taláni reclamatiók is, § 
bérmentes nyitot t levél- \ 

ben, intézendôk. : 

II. Félév. 1887. 

R E L I G I O . 
r) EPHEMERIS PUBLICA 

INTER OMNES QUAE PER HUNGÁRIÁM VIGENT 
ORTU PRIMA 

JÜRIUM EÏ PRIVILEGIORÜM SEDIS APOSTOLICAE 
PIETATE AC FIDELITATE 

INTREPIDAQUE ET NUNQUAM FESSA CONSTANTLY 

OMNIUM 

QUOTQUOT ROMANAE I ' M TAT IS ACTA DI URNA 
HUNGARORUM LING VA VULGANTUR 

NULLI SECUNDUM 

P R O P U G N A C U L I J M , sfe 
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LEONI XIII. PONT. MAX. 
JESU CHRISTI IN TERRIS VICARIO 

CATHOLICI NOMINIS PRAESIDIO AC DECORI 
QUUM ANN1VERSARIUS DIES 

OÜO ANTE ANNOS OUINQUAGINTA 

SACRIS AD ALTARE PRIMUM OPERATUS EST 
FELIX FAUSTUSQUE 

DEO 0. M. OPIFERO REDIRET 

H O C S P E C I M E N 

OUADRAGINTA ET SEX ANNORUM OPERAM 
COMPENDIO EXHIBENS 

DE G E N U O F F E R T 

OUI EPHEMERIDI REGUNDAE H. T. PRAEEST. 
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Beatissimé Pater ! 
Àetate, ut iam supra commemoratum est, inter omnes Hungáriáé ephemerides prove-

ctissima sistit se Tibi, Sanctissime Domine, et sex super quadraginta annorum operam,f'ructusque 
ac mérita laborum in unum coacervata, tamquam tempori edaci rerum humanarum inimico erepta 
spolia, in tesseram summae reverentiae, amoris et admirationis ad pedes Sanctitatis Tuae deponit, 
pro die, quo sacrum caput iubilaeâ gloria redimitus semisaecularem Tui ad altare Dei introitus 
memóriám plaudente terrarum orbe recolere pergis. 

"Ephemeridem enim hungaricam, cuius nomen Religio, quaeque IY. et VI. cuiusvis hebdo-
madae die usui publico traditur, iam anno 1840. edendam paravit, et anno 1841. re vera edere 
coepit sanctae memoriae vir, Franciscus Szaniszló, in quo quanta fuerit doctrina, prudentia et vitae 
integritás, divina eo dignata est ostendere Providentia, quod eum per S. Sedem Apostolicam acl 
cathedram episcopalem magnovaradinensem mox elevavit, qui, animi tandem magnitudinem humi-
litatis miraculo superans, splendore poutificatus abdicato, non quidem nomine sed re monachus, in 
odore sanctitatis ut vixerat mortuus est. 

Successores tant i fundatoris in regenda ephemeride usque ad me, summà Tui, Sanctissime 
Pater, observantiâ infra scriptum, Religio habebat viros opinione Episcoporum Hungáriáé ac 
imprimis Primatum regni nostri benevolentiâ distinctissimos : Carolum Somogyi, nunc Ecclesiae 
Metrop. Strigoniensis Canonicum ; Joannem Danielik, nunc Capituli Metrop. Agriensis columnam ; 
•Joannem Zalka, nunc episcopum Jaurinensem Solio Tuo assistere iussum ; Joannem Polldk mortuum 
canonicum Quinque-Ecclesiensem ; Paulum Palástiig Sedis Apostolicae gratiâ episcoiDum Primatis regni 
in pontificalibus vicarium; Ferdinandum Cselka, nunc Archidiaconum regni capitis Budapest; lib. 
baronem Carolum Hornig} nunc canonicum Strigoniensem et regio cultus et institutionis publicae 
administro in ecclesiasticis rebus consiliarium : viros doctos, uno excepto doctoris laureâ ornatos, 
quorum très in regia scientiarum Universitate Budapestinensi ss. Theologiae cathedras simul illu-
strabant, omnes vero, tum scriptis editis tum eloquentiae laude insignes, operum catholicorum per 
Hungáriáin celeberrimorum uti Societatis S. Stephani ac Soc. S. Ladislai gubernacula vel diu 
naviterque tenebant vel res eorundem fortiter promovebant. 

Horum itaque virorum, Beatissime Pater, ephemeris Hungáriáé catholica, quae Religio 
inscribitur, ita aucta est studio et labore, ut annui voluminis licet non mole, at auctoritate certe 
semper prima esset inter aequales, non inglorium sola inter omnes cognomen „Episcopatus Hun-
gáriáé Organum" * feliciter consecuta, idque non hominum opinione, quam dies delet, sed ipsorum 
eorundem quos S. Paulo teste Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei, decreto et voluntate 
professa. Ita factum est etiam, Beatissime Pa ter : ut in nonaginta et ceteris voluminibus, quae 
ab anno 1841. annue bina et bina edebantur, quasi in compendio história totius Ecclesiae conti-
neatur, et quasi in speculo vita et res gestae cleri Hungáriáé per summos apices iidelissime 
exhibeantur; neque aberrasse mihi a veritate videatur siquis assereret, a quadraginta et sex annis 
neminem fuisse in clero Hungáriáé nominis claritate conspicuum, qui aut ope, pro munere suo, et 
patrocinio, aut, si tempus vacasset, literaria cooperatione et diligente lectione hanc ephemeridem 
dignam non usque ad nostram aetatem aestimasset. 

Quà autem mente, qua animi prudentiâ et fortitudine quantâque in agendo maturitate 
et dignitate munere suo ephemeris Religio per dicturnum activitatis suae tempus defuncta fuerit, 
testimonio Tibi, Beatissime Pater, sint arbitrorum omni exceptione maiorum sententiae, literae 
inquam commendatitiae Episcoporum Hungáriáé et aliorum Antistitum, quae — ut antiquiores 
prope innumerae in tabulario relictae remaneant, — nuper dierum ad clerum datae missaeque 
fuerunt; quaeque ut a me. in rei memóriám hue adjicerentur, optimam mihi dies Tuus jubilaeus 
adtulit opportunitatem. 

Neque tarnen silentio hie praetereundum mihi illud videtur, quo ephemeris Religio in 
sempiternas aeternitates iure gloriari poteri t : fidem ejus dico intemeratam et reverentiam in 
Sacram beati Petri Sedem Romanam, quae per Spiritus Sancti adspirationem singulari modo ab 

* Piae memoriae Joannes Card. Scitovszky, Primas regni, literis ad Archiepiscopum Coloczensem Josephum Kunszt anno 
1859. die '29. Dec.: ..Circa pagellas Pieligio, inauit, disposui, ut eaedem non amplius per Societatem (S. Stephani) verum velut Organum 
Episcopatus Hungáriáé independenter ab hac (Societate) redigantur et edantar." E Tabulario ephem. 

44* 
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omni errore immunis conservatur. Hanc fidem, hanc reverentiam in Cathedram Tuam, Beatissime 
Pater, ephemeris Religio tempore Concilii Yaticani, turbis nusquam vacuo, ita imprimis compro-
bavit, ut nedum per Hungáriám, sed nec per ipsum terrarum orbem multae numero essent epheme-
rides catholicae, quae hanc nostram constantiae suae sive sinceritate ac plenitudine, sive virtute 
ac firmitate aut vicissent aut aequassent. 

Atque de his omnibus ad Te, Beatissime Pater, mihi, qui tantummodo a decern annis 
ephemeridi praesum, — in hocce grandis operis exili specimine, cui alia etiam mea opera venia 
Tuâ accedunt, — referre sane et licebat et opportebat ; licebat quidem, quia gloriae octo virornm 
praedecessorum ego neutiquam pars ulla fueram ; opportebat autem, quia digna mihi omnino res vide-
batur, et magnitudine sua, et magno illo animo Tuo, quo Tu, Beatissime Pater, dum in dies ad 
magnas et arduas res expediendas incumbere pro munere debes, fibras vel minimas rerum huma-
narum inobservatas non relinquere semper in deliciis habet. 

Profecto, Beatissime Pater, quadraginta et sex annorum opera, in gloriam Dei, in salutem 
Ecclesiae et obsequium Sedis apostolicae, atque in prosperitatem regni a Sancto rege Stephano 
coelorum Reginae dedicato impensa, nemini unquam indigna videri poterit, cui Tu specialis bene-
dictionis apostolicae consolationem in Domino impertias. 

Pro qua gratia, scriptoribus universis et lectoribus, praeteritis, praesentibus et futuris 
proficua, quae simul caelestium favomm sit pro omnibus auspicium, 

supplices fundit Sanctitati Tuae preces 

Budapestini, a. 1887, die Immaculatae sacro, 

Adalbertus Breznay, 
a cubiculis Tuis secretis h. c. constitutus, 

ss. Theologiae in regia scient. Universitate Budapestin. professor, 
qui ephemeridi ,.Religio" h. t. praeest. 

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 

PÄPÄE XIII. 
ALLOCUTIO 

H A B I T A A D H U N G A R O S 

Die XXX. DECEMDRIS MDCCCLXXXVII. 

Dilecti filii! Salvere vos paterna cum ca-
ritate jubemus, quos, brevi post cives vestros 
intervallo, eadem causa animusque similis Romam 
adduxit. Nec sane possumus hac re non ma-
gnopere laetari: vos enim cum intuemur istius-
modi amoris conspiratione consentientes, facile 
Hungáriám recognoscimus memorem sui. Sed 
iucundius etiam afficimur a praesentia vestra, 
dilecti filii, quorum in instituendis adolescen-
tibus exercetur industria. Quoniam enim nihili 
tanti interest, quanti institutio iuventutis, nul-

laque in re operám curamque maiorem vult 
ecclesia collocari, omnino vos munus ipsum quod 
geritis, singulari apud nos ratione commendat. 
Etsi vero non dubitamus, maiorem esse, quam 
ut incitari oporteat, diligentiam prudentiamque 
vestram, vos tarnen volumus, id quod sponte fa-
citis, hortatione quoque nostra saepe ac multum 
cogitare. Non exiguam partem spei atque ex-
spectationis Hungáriáé in vestra esse potes-
ta te ; idque per haec tempóra summe difficilia, 
cum circumventa innumerabilibus periculis adole-
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scentia, ecclesia simul eh ci vitas vigilantem pro-
s t a t e m implorant magistrorum, quo in genere, 
probe nostis, unam esse maxime rem, in qua 
constanter evigilare curae vestrae debent, ni-
mirum ut ingenii simul eruditione atque 
animi cultura adolescentes proficientes pro-
ficiant. Alteram curare et alteram negligere 
maximus est error. Qui hue recidit, sinit par-
tem hominis nobilissimam per incultum cor-
rumpi: ex quo quanta vel privatim vei publice 
vis malorum consequatur, nimis est experiendo 
cognitum. Sic igitur singuli magistrum gerite, 
ut pari diligentia studioque educatorem geratis, 
cuius reî gratia haec ipsa pietatis sensa, quae in 

vobis videmus inesse, studete in mentibus alum-
norum vestrorum insculpere, qui ecclesiam peni-
tus cognoscere, si inst i tuta Christiana adamare, 
si religioni operam dare, ut oportet, a iuvenili 
aetate attulerint. Erit sane proclive factu, ut 
politi litteris beneque morati pariter adolescant, 
iidemque ad virtutis non minus quam ad doc-
trinae laudem aspirare contendant. Hac spe freti, 
propitium laboribus vestris esse Deum enixe 
precamur, coelestiumque munerum auspicem et 
paternae nostrae benevolentiae testem vobis, 
quotquot adestis, i tem iuventuti, universaeque 
Hungarorum genti apostolicam benedictionem 
peramanter in Domino impertimus. 

XIII. LEO JUBILEUMÁRA. 
Háborog a város, a kéthalmû Róma. 
Tiberis medrében zúgva lejt a hullám. 
A zúgó morajjal betelik hegy róna, 
S szilajabbra fogja, nem hogy volna multán. 
Izgalom az arezon. égő tűz a szemben . . . 
Mit jelent e zajgás? öröm-e, vagy bánat? 
Talán kapuidnál a dühöngő ellen, 
S veri fiaidra a gyűlölt rablánczat ? 
— Coriolán, Caesar s gyűlölt barbár-tenger 
Eég aluszsza álmát a föld kebelében. 
Nem rettegés, bánat . . . öröm az, mi felver, 
Öröm tüze lángol fiaid szemében . . . 
— Ragyog a Vatikán, messze csillan fénye, 
Tetői fölött a zengő angyaltábor. 
Angyal, ember ajkról sóhaj száll az égbe, 
Isten trónusánál buzgó imává forr : 

„Tartsd meg Isten a pápát !" 

Ragyog a Vatikán, messze küldi fényét; 
Ezer gyertya-lánggal tündöklik ,az oltár. 
A nép-oczeánnak nem látni be végét . . . 
Hol az oltár papja ? a nép-tenger kit vár ? 
Jő. Reszketve térdel a márvány lépcsőre, 
Titkos köny szemében, imát rebeg ajka; 
Feje fölött lebeg az igazság őre, 
A Vigasztalónak hófehér galambja. 
— Száll illatos tömjén, a „Gloria" zendűl, 
Es a véle zúgó lelkesült imára 
A nagy csillagtábor milliója rendűi, 
S visszazúgja híven széles e világra: 

„Tartsd meg Isten a pápát !" 

— Ragyog a Vatikán s szétáradó fénye, 
Mint tüzes napsugár járja a földtekét. 
Éjszak, kelet, nyugat, egész világ népe 
Feléje fordítja könyben úszó szemét. 
Oh jertek ! oh jertek ! az oltár körébe, 
Hol e galambfürtű ötven esztendőt ért, 
S szent áldozatába ime most szövé be 
Főpapi imáját az egész világért. 
Körülte lengenek az ősök lelkei, 
Kik tudomány-karddal védték az egyházat ; 
Kiket lelke elől nem birt elrejteni 
Annyi vésztengerrel elviharzó század. 
Föltámasztá, őket egyetlen szavával, 

Fölragyogtatá, a borúló emléket ; 
S gondolatainak vaslánczolatával 
Tamás újra védi a római széket. 
— Száll a tömjén füstje s véle zúg az ének; 
Az élők és holtak egyesűit imája 
Száll dicső Leóért a csillagos égnek, 
S áldás alakjában hullik vissza rája : 

„Tartsd meg Isten a pápát !" 

Ragyog a Vatikán és reszkető fénye 
El-elcsillan néha a kínok hónába. 
Tajtékzik dühébe, midőn száll feléje, 
Szétzúzott fejével Luczifer, a kába. 
Hiába rendezi sötét légióit, 
Körüljárhat, mint az orditó oroszlán ; 
„Menyből eredt világ" s az eget vivó hit 
Földre tiporják őt, égi erőt osztván. 
— Törhetlen az egyház, kőszikla falára 
Rávéste zord nyomát két ezred vihara ; 
Ékes lobogója feltűzve reája, 
Mellőle az ellen sorban el-kihala. 
Most rogyna le gyáván, midőn szikla-csucsán 
„Égből eredt világ," a dicső Leo áll ! . . . 
Nem ! Az elviharzott kétezer év után 
Győzelem napja jő és nem a rút halál. 
Győzelem napja jő, ezt zúgja az ének, 
A melyre lázba jő a hivőnek vére, 
Mely megreszketteti csillagit az égnek, 
És áldást esdekel a szentnek fejére : 

„Tartsd meg Isten a pápát ! 

— Ragyog a Vatikán, messze csillan fénye ; 
Felszállt az áldozat illatozó árja. 
Megfordul a főpap s a térdelő népre 
Karjait áldásra reszketve kitárja. 

Oh ! szentséges Atyánk ! áldd meg ezt a népet, 
Mely éretted küldi Istenhez imáját, 
Azokat is áldd meg a honnét jövének, 
Széles e világnak mindegyik táját. 
A szomorú harczot kik fölvevék veled, 
S gúny-nyilakat szórnak folyton a sziklára, 
Nyújtsad ki föléjük szent áldásra kezed, 
Rút árulásuknak áldás legyen ára. 
Mely a könyűt csalja reszkető pilládra, 
Kék egű hazádat két kezeddel áldd meg ; 
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8 kik fogolylyá tettek önnön palotádba, 
Ne feledd ki őket, nyomorukat szánd meg. 
Nyisd meg imáddal az irgalom forrását, 
Hogy önző szivüket önmaguk is lássák. 
S ha majd újra felkel az igazság napja, 

Ne legyen már egy is rút bűnének rabja . . . 
A nagy nemzet család harsanó szavára 
Zúgja vissza hiven ég és föld határa : 

„Tartsd meg Isten a pápát !" 
Arvatj Sándor. 

EGYHÁZI TI 
Budapest, decz. 30. XIII. Leo jubileumára hógör-

geteg gyanánt növekszik a katholikus világ tüntetése az 
anyaszentegyház egysége és a pápaság jogai érdekében. 
A tiszteletnek és szeretetnek nyilvánulásai napról-napra 
szaporodnak : a fejedelmek külön követei egymás után 
tisztelegnek a Vatikánban és a népek hódolata áradat-
ként tornyosodik a pápaság körül, hogy védfalat emel-
jen azon egyetlen intézmény körül, mely ma egyes-egye-
dül képviseli a — békét. Valóban sarkaiban megmozdult 
a föld, hogy tanúságot tegyen arról, hogy nincs egyház 
az egy üdvözítő anyaszentegyházon kivül és nincs fő-
pásztor a pápán kivül, ki az egész világ előtt szemmel 
láthatólag birja és gyakorolja amaz előjogokat, melyeket 
Krisztus Urunk Péternek s utódjainak adott. 

Fölötte jellemző és tanulságos ezen világesemény, 
melynek jelentőségét barát és ellen egyaránt elismeri, 
és mely elmélkedésre s megszívlelésre hivja föl a fölvi-
lágosodott tizenkilenczedik század összes, gondolkozni 
képes férfiait. 

Európa nagyhatalmasságai mind nagyrészt külön 
követek által képviseltetik magukat a jubileumi ünne-
pélyen ; a czivilizálatlan, félbarbár Oroszországot, mely-
nek czézár-pápája nem küldött képviselőt, nem lehet a 
polgárosult Európához számítani, ellenben tény gyanánt 
lehet megállapítani, hogy az egész földkerekség művel-
tebb országainak uralkodói és kormányai, monarchák 
és köztársaságok egyaránt hódolnak a legfőbb erkölcsi 
hatalomnak a földön, mely a pápaságban oly jótékony 
befolyást gyakorol a nemzetekre. 

E fényes tünemény ragyogó világot vet a XIX. 
század szellemi s erkölcsi életére, melylyel minden ál-
lamférfiunak s politikusnak, minden bölcselkedőnek e's 
moralistának, minden tudósnak és müveit embernek szá-
molnia kell. Épp azért, mivel különféle magyarázatot 
lehet adni az uralkodók s kormányok e tisztelgésének, 
épp mivel más indok vezette Ausztria-Magyarország 
uralkodóját a jubiláris pápa üdvözlésében, mint Éjszak-
Amerika Egyesült-Államainak elnökét, más Nagv-Bri-
tania királynőjét és India császárnőjét mint a török 
szultánt vagy japáni mikádót, más ismét Németország 
császárját és Spanyolország regensnőjét, más Portugal 
királyát és a dél-amerikai köztársaságok kormányait, 
más Belgium királyát vagy a franczia köztársaság el-
nökét, — épp eme különböző személyes és politikai 
okok tanúskodnak a pápaság erkölcsi fölényéről és 
katholikus egyetemességéről, amint niásfelől az egyház 
nyilt és titkos elleneinek tehetetlenségét csattanósan bi-
zonyítják, mivel köztudomás szerint vannak olyanok is 
ama hatalmak közt, melyeknek ez idő szerinti képviselői 
ugy szólván akaratuk ellenére, uralmi érdekeik kény-

JDÓSITÁSOK. 
szeritő nyomása alatt csatlakoztak a többiekhez, kiket 
vallásos meggyőződés és fiúi hódolat vezérelt a jubiláló 
pápa trónjának zsámolyához. Minél többféle értelmet 
tulajdonítanak e világra szóló tüntetésnek, annál több 
okot s érvet halmoznak össze a pápaság befolyásának 
igazolására. 

Annál fényesebb világításban fog ez tündökölni az 
emberiség öntudatában, minél tekintélyesebben nyilvánul 
másfelől a demokratikus szellem a pápa jubileuma al-
kalmából. Nincs müveit nemzet, nincs számba vehető 
nép a föld kerekségén, mely részint zarándoklatok utján, 
részint szeretet-adományok által nem nyilvánítaná ön-
kéntes hódolatát a pápaság és üdvözletét a dicsőn kor-
mányzó XIII. Leo iránt. A vatikáni kiállítás kézzel 
foghatólag tanúskodik a népek egyetértő s odaadó ra-
gaszkodásáról amaz intézmény iránt, melyet e földön 
sem hegyek, sem folyók vagy tengerek nem határolnak, 
sem mesterséges sorompók nem korlátoznak befolyásában. 
A tizenkilenczedik század fölvilágosodása megtalálhatja e 
kiállításban nyilvánuló nép-szavazatban mindamaz ismér-

! veket és kritériumokat, melyekből megalkothatja amaz 
J óriási szellemi épületet, amely katholikus hitegységnek 

neveztetik és melynek látható alakja a kath. egyház. A 
szkepszisznek meg kell hódolnia, az anyagelviségnek el 
kell sompolyognia ily „populorum consensus" láttára s 
hallatára, és amaz egymásra hatás tapasztalatára, mely 
a pápaság és a világ nemzetei közt nyilvánul. 

E nvilvánulás a népek szavazata a pápaság elle-
neinek elitélésében : vajh' mivé törpülnek azok, akik hu-
szonnyolcz év előtt Róma megszállása és a pápának 
fogságba ejtése, a Vatikán szük falai közé szorítása 
után már a pápaság rombadőltét és a kath. hitközösség 
lassú, de biztos kivesztét remélték és hirdették ? Nemde 
a pápaság diadalmas kilábolása eme krízisből annál fé-
nyesebben igazolja életképességét, melyen a pokol min-
den hatalma pozdorjává törik ! 

Másfelől a föld hatalmasságainak, kormányainak és 
népeinek e tüntetése félre nem ismerhető tanúbizonyság 
arra nézve, hogy a pápaság e diadalmas kiemelkedése 
még nem érte el delelő pontját. A vélemények elágaz-
hatnak ama nyilvánulások méltatásában, de ama tényhez 

! nem férhet semmi kétség, hogy ez erkölcsi s szellemi 
: hatalomhoz méltatlan a helyzet, melybe Rómában juttat-
i ták : az emberiség erkölcsi érzete föllázad, hogy e nagy 
Í hatalom minden órán ki van téve az erőszaknak, melyet 

Róma bitorlói nem volnának képesek meggátolni, ha 
I ugyan elő nem mozdítanák. Szégyen és megalázó tény 

Európára, hogy az olasz nép vajmi csekély, de erősza-
: kos része — mert többsége, a békés rész a pápával tart 
' — nyilt ellenszegülésben áll az egész világ hatalmaival, 
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kik a pápaság souverainitását elismerik, valamint a kath. 
közérzülettel, mely parlamenti határozatokban és kath. 
gyűléseken tolmácsolt óhajokban tiltakozott Róma jelen 
bitorlása ellen. 

Mig ez tart, nem lesz béke ! A fegyveres béke 
rosszabb a háborúnál, mert ez utóbbi mégis békéhez 
vezethet. 

A pápa világi hatalma elleni népjog-tipró erőszak elné-
zése Európa viszonyaiban nagy zavart idézett elő. Látjuk ezt 
naponkint. A béke ma csak a kath. egyház isteni intézmé-
nyében honol. A közéletből kiveszett. Belválságok rázkód-
tatják meg az államokat. A külviszonyok mind fenyege-
tőbb alakot öltenek : a népek egymással szemben állanak 
és minden nap meghozhatja a döntő mészárlást, mikor 
Európában patakokként fog az embervér folyni. Nem 
lesz ez két nemzet páros viadala, hanem borzalmas és 
zagyva általános összecsapás, mely a hatalmi viszonyokat 
s velük a nemzetek bel- és küléletét fenekestül föl fogja 
forgatni. Az Uraitól a Pyrenékig meg fog rázkódni a 
föld a rettentő hadseregek csatazajától ! Mennyi pusztulás 
fogja azt követni ! Mily alakulást vesz a társadalom, 
melynek egy harmada az óriás harczban el fog esni, má-
sik harmada tönkremegy, s utolsó harmada tort fog ülni 
a romokon ? Î 

Mily guny ez századunkra, mely oly büszke hala-
dására és polgárosodására : mily guny a borzalmak és 
kegyetlenségek ama fékvesztett nekivadulása a fölvilá-
gosodásra ! 

Mindenütt ágyú s szurony — egyedül Rómában a 
pápa lobogtatja a béke olajágát, maga köré csoporto-
sítván a béke barátait. De a béke eme legfőbb őre fogoly ; 
szabadítsa ki őt Európa fogságából, szabadítsa ki vele a 
béke szellemét, válaszsza öt béke-biróul — és az iszonyú 
konflagráczió veszedelme elmúlik, hogy a békés jólét 
fejlődésének helyet adjon ! 

XIII. Leo jubileumának fenkölt jelentősége im 
előttünk áll : az egyház a békét nyújtja, a vallástalan 
felvilágosodás mindnyájának harcza mindnyája ellen. 

Fr. Laicus. 

Budapest, decz. 30. II. Az ÄOsservatore Romano" 
szerkesztőjének levele Bonghi volt olasz kultusminiszter-
hez.x) — „Hogyha a kormánynak Rómába való áthe-
lyezésének az a czélja, hogy a pápa méltóságát és füg-
getlenségét csökkentse, akkor Rómának a királysággal 
való egyesítése végzetes lenne nemcsak a katholicziz-
musra, hanem Olaszországra nézve is." Igy nyilatkozott 
Cavour ezen kérdésben.2) 

Es most az azóta tett tapasztalatok után kérdezem, 
hogy csökkentette-e vagy nem a kormánynak áthelye-
zése a pápa méltóságát, függetlenségét? Ugy-e azt kell 
válaszolnia, Bonghi, hogy nem ; és reménylem, hogy nem 
akarja félreismerni, hogy oly útra tértek, mely nagyobb 
veszélyt hozhat Olaszországra, mint az egyházra. 

Igen, kevésbbé veszélyes az egyházra, mert ez örök 
és isteni eredetű, tehát csak egy időre rázhatja meg a 

*) L. 48. szám. 
2) Eugène "Rendu, "Rome Capitale et les romains. Paris, Didier. 

1886. 85. 1. 

vihar; ellenben egy ország, mely nem ilyen természetű, 
megérzi a veszélyes rázkódásokat, és igen nehezen tudja 
kiheverni. 

K pápaságnak állandó üldözése által Olaszország 
nemcsak elveti magától azon valódi fönntartó elemet, 
mely minden jól rendezett államnak lényeges életfeltétele, 
hanem lábait is bilincsbe veri, mely akadályozza őt a 
mozgásban minden irányban. 

Ön, hogy a bajt gyökeresen orvosoljuk, teljesen 
elegendőnek tart ja a garanczia-törvényt. Azt csak mó-
dosítani, és itt-ott világosabbá kell tenni. Ha jól em-
lékszem, midőn e törvényt megbeszélték, Toscanelli azt 
mondotta, hogy annak czélja „elhitetni a kath, világgal, 
hogy a pápaság azok után is, a mik történtek, élhet és 
szabadon maradhat Rómában. Hogyha pedig -— tevé 
hozzá — nem érjük el ezt a czélt, hiába való munkán 
fáradoztunk." De jól van, elérték-e ezt a czélt? 

Azt gondolom, nem, és ugy hiszem, hogy lehe-
tetlen azt állítani, hogy elégséges a garanczia-törvény-
nek néhány pontját megváltoztatni, ezen törvénynek, 
melyet az első minister szétszakithat, hogyha neki ugy 
tetszik, és melyet mindig lehet egyházellenesen értel-
mezni. Hiszen ön is beismeri, hogy az egyházra vonat-
kozó törvények némely pontban kemények, hogy a ti-
zedről hozott utolsó törvény megfontolatlau és igazság-
talan. Őszintén megvallom, hogy az egyházra vonatkozó 
törvények nemcsak némely, hanem minden pontban 
igazságtalanok. Pedig ugy-e ezek a garanczia-törvény 
auspiciuma alatt jöttek létre ? Hogyan lehetne akkor 
gondolni, hogy az ön által ajánlott gyógyszer hatásos 
legyen ! 

Egyik parlamenti beszédében a következőket monda: 
„Miután a pápának kell valahol lennie, világos, hogy 
azon nemzetnek, mely őt lakójának birja, és tőle törté-
nelmét és szellemét örökölte, kötelessége őt nem üldözni 
és egyszersmind jogi viszonyait is ugy rendezni, hogy a 
pápa helyzete ne legyen tarthatatlan." Meg van-e győ-
ződve, tisztelt Bonghi, hogy a jogi viszonyokat ugy ren-
dezték, mely a pápa helyzetét nem teszi tarthatatlanná ? 
Nem akarok általánosan ismert dolgokra visszatérni ; 
csak a legutóbb történtekre szorítkozom : a tizedről szóló 
törvény, az egyházi vagyonról, a házassági elválásról 
szóló és számtalan egyéb törvényjavaslatok nem me-
rényletek-e a pápa, mint az egyház feje ellen ? 

Es nem csúnya, utálatos dolgok s a pápa ellen irány-
zott rágalmazások a villa-glori-i és mentanai emlékün-
nepélyek alkalmával, vagy pedig a nyilvános ünnepélyeken 
a királyi egyetemeken, és végre a minisztertanács el-
nökétől hallott megfontolt és teljesen kimagyarázhatlan 
kifejezések ? 

Megfelel-e ez azon czélnak, melyet a garanczia-
torvény elé tűztek, mely az, hogy kielégítse a katho-
likus világot és minden elégedetlenséget megszüntessen ? 

Továbbá hogyan hiheti, hogy a kérdés meg van 
már oldva, vagy hogy annak megoldásához elég a ga-
ranczia-törvény némi módosítása ? Máskor, tisztelt Bonghi 
ur, más véleményen volt. Mert ezeket irta : 

„Nagy felelősséget vállalunk magunkra, u j törvényt 
hozván ; mert az európai államok ugyan nem opponál-
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nának, de azt sem nyilatkoztatnák ki, hogy szerintük a 
pápának Rómában való létezésének rendezéséhez elég 
lenne egy törvény, vagyis az olasz állam benső actusa, 
és hogy nem volna szükség internationalis ténykedésre. 
Vagy létezik a pápaság, és akkor létezésének módja 
érdekel minden államot, mely előtt értékkel bir ; vagy 
nem létezik, és akkor nem beszélnek róla." 

Hogyha nem volna nagy indiscretió, szeretném önt 
kérdezni, hogyan tudta nézetét annyira megváltoztatni, 
hogy ma elégségesnek tarthatja azon törvényt, melyet a 
minap még elégtelennek mondott? Vagy talán azt hiszi, 
hogy a legutóbbi események igazolják ezen megválto-
zást? De még nagyobb hibát is követett el. Midőn 
ugyanis a beneficiumok átadásánál a garanczia-törvény 
által a világi hatalom kezében hagyott jogokról volt szó, 
ön azt mondotta, hogy azokat állhatatosan kell gyako-
rolni ; én felfogtam szándékát, és azt hiszem, hogy ezen 
szavak alatt egy eszme, vagyis inkább a Sella által át-
gondolt programm rejtőzik, t. i. hogy az olasz kormány 
általa az egyház elleni törvényes üldözéshez jusson, 
mint a Kulturkampfnak átnézett és javitott kiadásához, 
melyet, ha jól emlékszem, oly igazságosan elitélt a közel 
múltban. 

Továbbá, nem foghatom fel, hogyan gondolhatja, 
hogy a mi nem sikerült egy protestáns államban, hogy 
avval nagyobb eredményt lehetne felmutatni Olaszország-
ban, ezen túlnyomóan katholikus országban. 

Továbbá, kérdezem, hol van az a nagy szabadság, 
melyet az egyháznak adtak ? Ön azt jegyezte meg, és 
egészen helyesen, hogy a kormány emberei czéljaiktól 
eltérő irányban haladnak. 

Igaza van, és dicsérnem kell bátorságát, melylyel 
megmutatja és beismeri a veszélyt. 

De ezen kivül egy más bátorságra is szükség volna 5 
visszatérni a megindult útról, és újból kezdeni az actiót. 
mert az alap nélkül épült ház nem állhat fenn sokáig, 
bármennyi támasztékkal iparkodjanak is azt megerősiteni, 
előbb vagy utóbb csúfosan össze kell esnie. 

Továbbá minden jó polgárnak kötelessége segélyt 
nyuitani a veszélyben, amennyire tehetsége és erői 
engedik. A katholikus lelkiismeret mindenütt fel van 
háborodva, és ezen felháborodás napról-napra növekedik. 
Engedje hinnem, hogy ön, kiben szivesen elismerem a 
nagy észt és hatalmas felfogást, nem fog ezentúl oly esz-
közöket ajánlani, melyeknek hatásában maga sem hihet. 

Es engedje remélnem, hogy miután az igazságnak 
egyik részét beismerte, az egésznek beismerésével sem 
fog késni, megemlékezvén, hogy az igazi hazafinak, a 
valódi államférfiunak első kelléke és fő jellemvonása, 
nyiltan kimondani az igazságot, mert az igazság úgyis 
előbb-utóbb diadalra jut, és igy diadalra vezeti azokat 
is, kik elég bátrak voltak azt annak idején barátaiknak 

kimondani. — Bocsánatot kérek, hogy levelem kissé 
hosszura nyúlt, de mentsen ki a tárgy, melyről irtam. 

Alázatos szolgája Soderini Ede. 

VEGYESEK. 
— O szentsége XIII. Leo pápa a második magyar 

zarándoklathoz intézett tegnapi allocutióját raí voltunk 
szerencsések lapunk szerkesztőjének kifogyhatlan buzgó 
sága folytán mai számunkban legelőször közölhetni. A 
tanférfiak tiszteletére adott lélekemelő ünnepségekről, és 
a zarándoklat fogadtatásáról is kaptunk kimerítő távirati 
tudósításokat, melyeket a következőkben adunk: 

Róma, decz. 29. Fogadtatásunk szombaton 
lesz a nemzetközi bizottság után külön. Haynald 
bibornok néhány szóval együttesen fog bemu-
ta tn i mindnyájunkat . 0 szentségét, kit a fogad-
tatások izgalmai kimerítet tek, kímélni kell. Ma 
este monsignore Amom tiszteletünkre vacsorát 
ad. Holnap a római intézetek tanárai szintén 
tiszteletünkre tudományos congressust rendez-
nek, melyben én és Lubrich fogunk értekezni. 
Értekezésemet legelőször a Religio közönsége 
fogja olvasni. 

Róma, decz. 31. A pápa allocutióját, melyet 
tegnap küldtem táviratban, a Religio közönsége 
még a római lapoknál is hamarább kapja. A 
pápa bêszédének több száz példányát Haynald 
bibornok által nekem küldte, hogy fordításáról 
gondoskodjam. Magyar fordítása még tegnap el-
ment Haynald beszédének magyar szövegével 
együtt. A tegnapi congressus fényesen sikerült. 
Prisco, én, Lubrich és msgr. Satolli beszéltünk. 
Tapsvihar volt a jutalom. 

Róma, decz. 31. Ma helyett, tegnap pénteken 
voltunk felrendelve a Vatikánba audiencziára. 
Más nemzeteket ő szentsége együttesen, szó 
nélkül, csak áldással fogadott. Magyarországhoz 
ismét halhatatlan emlékű allocutiót tar tot t . Be-
széde előtt kijelentette, hogy az allocutiót már 
kinyomatta, s minden zarándoknak egy-egy pél-
dányt ad emlékül és elmélkedés tárgyául. Áldása 
rendkívül megható, igazán mennyei szent áldás 
vala. Eltávozása előtt bennünket még egyszer 
megáldva, mind a két kezével papjaira támasz-
kodva, visszavonult. A zarándokok némelyike 
igen sokáig imába merülve térdelt a pápai trón 
előtt. Leírhatatlan a hatás, melyet a pápa fen-
séges megjelenése és beszéde okozott. Holnap 
lesz az aranymise. 

Felhivás előfizetésre. 
Kérjük m. t. olvasóinkat az előfizetés mielőbbi meg-

újítására. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmanyok : Ephemeris publica „Religio" Leoni XIII. Pontifici Maximo. — Sanctissimi Domini nostri 
Leonis divina Providentia Papae XIII. Allocittio habita ad Hungaros die 80. Decembris. — XIII. Leo jubileumra. — Kgyhazi Tudó-

sítások : B u d a p e s t : A pápa jubileumára. — B u d a p e s t : Az „Osservatore Romano" szerkesztőjének levele. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1887. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8- sz.) 
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