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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio64 1886. II. félévi folyamához. 

I. Vezéreszmék, tanulmányok, czikkek. 
Világszemle. A szerk. 1, 2, 3, ,10, 11, 12. 
A lateráni bazilika. Dr Ott A. 1, 2. 
Trappista-zárdában. P. Angelicus. 1, 43. 
A müveit Európa háromszázados tévedése. Tomcsányi L. 

s. J , 2, 3, 4, 5, 6. 
Nm. és ft. dr Ipolyi Arnold székfoglaló főpásztori szózata. 4. 
Egyházi beszéd a Sz.-László-Társ. alapítása 25-ik évün-

nepén. Mészáros K., 4. 
Sermo pastoralis quem ÂrnoldUS Ipolyi occasione instal-

la t ions suae ad clerum dioecesanum habuit. 5, 6, 7. 
Oltár-hymnus főm. Simor JáüOS Magyarország biboros-

primásának aranymiséjére. 6. 
Rómából Bethlehembe. Winter Â. 7, 8, 9. 
A pasztoráczió hóditó eszközeinek egyik leghatalmasbiká-

ról. A szerk. 8, 9. 
A protestantizmus és liberalizmus destruktiv, anarhiszti-

kus irányzata. 8, 9, 10, 11, 12. 
XIII. Leo legújabb költeményeiből. 11. 
Főm. és f t . Mihalovics József bibornok zágrábi érsek 

aranymiséjére. 18. 
Dupanloup nevelési elvei. Purt I., 13, 14, 17, 29, 32, 41, 

42, 43, 44, 45, 48, 50., 52. 
Litterae Apostolicae Leonis PP. XIII. de ratione studio-

rum in seminario Romano. 13. 
A szocializmus és nihilizmus eredetéhez. 14, 16, 27, 28. 
Szent István király napján egyházi beszéd a budavári hely-

őrségi templomban. Dr Kisfaludy A. B., 15. 
Litterae pastorales Em. ac Rssmi D. Joan. Card. Simor, 

quibus in bissecularem recuperatae e manibus Turcarum 
arcis et urbis Budae solemnes gratiarum actiones de-
cernuntur. 16. 

XIII. LeO pápa Magyarországról Magyarországnak. A 
Szerk. 17. 

Beszéd, melylyel m. és ft . Markus, Gy. pápai praelatus 
stb. a kath. tanitók orsz. segélyalapja közp. bizottságá-
nak 2. évi gyűlését megnyitotta. 17. 

!/ Budavár dicsőséges visszavivásának örömünnepére : Sanctiss. 
D. N. Leonis D. P. Papae XIII. Epistola Encyclica 
ad Episcopos Hungáriáé. 18. N 

Ugyanaz — magyarul. 19. 
Vallásosság és szent István koronája alatt egység. Egy-

házi beszéd, melyet sz. István ünnepén, 1886. aug. 
20-án, a szatmári székesegyházban tartott dr Schlauch 
L. szatmári püspök. 20. 

Szent István a honalapító. Ünnepi szent beszéd, melyet a 
váradi székesegyházban nm. es f t dr Ipolyi Arnold fel-
hívására tartott Rosty K. Jézus társ. áldozópap. 21, 23. 

Főm. és ft Simor János bib. hg.-primás beszéde, melyet 
a szept. 2-iki budavári ünnepen mondott. 22. 

SSmi D. N. Leonis D. P . Papae XIII. litt, apóst, de Hie-
rarchia episcopali in Indiis orientalibus instituenda. 23, 24. 

V Kutassuk fel sz. Gellért ereklyéit ! Dr Városy Gy., 24, 25, 29. 
A budapest-belvárosi plébánia-templom története. Némethy 

L., 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 41. 
De jubilaeo Archi-Episcopi (Card. Princ. Prim. R. Hung.) 

sacerdotali solemniter celebrando. Litt, encycl. duorum 
Vicarior. gener. Archi-Dioec. Strig. ad clerum secular, 
et regulärem 26. 

A „Religio" szerkesztőségét ért pápai kitüntetés. 29. 
A „Dies Irae" uj fordításban. P. Angelicustól. 29. 
SSmi D. N. Leonis D. P . Papae XIII. epistola encyclica i 

ad episcopos Lusitaniae. 30. 
A halottégetés és az egyház. Dr Csernoch J . , 30. 
Az esztergomi bazilika kupolájának belső felékitése. Dr 

W. N. 31. 
Budapest főváros felirata Simor János bibornok hg.-pri-

más ő emjához áldozópapsága félszázados jubileumára. 31. 

„A békesség háza." Lelki szentgyakorlatok tartására fél-
revonulás helye. Kapisztrán. 22. 

Breve Apostolicum ad Praepositum Generalem Societatis 
Jesu datum. 33. 

Oda főm. és ft. Simor JánOS bib. hg.-primás áldozársága 
félszázados jubileumára. Csicsáky I., 34 — 35. 

Simor JánOS. Vázlat az aranyáldozat ünnepére. A szerk. 
34—35. 

Gloria in excelsis ! Főm. és ft. Simor JánOS aranymiséjé-
nek ünnepére. Melodrámai költemény. Kálmán K., 34—35. 

„Omni die." U j magyar fordításban. A trappistáknál szo-
kásos dallam jegyeivel. P. Angelicus34—35. 

Kiválóbb nyilatkozatok főm. és ft . Simor JánOS bib. 
hg.-primás ötvenéves áldozári jubileuma alkalmából. A 
pápa és a király levele; dr Haynald L. bibornok érsek 
üdvözlő beszéde, dr Samassa J. levele stb. Melléklet a 
34—35. számhoz. 

Minden szentek. Irsik Ferencz. 36. 
A budapesti kir. magyar tud.-egyetem Simor JánOS bi-

bornok jubileumán. Három felirat : a tanács, a hittud. 
kar, és az ifjúság olvasóköre részéről. 36. 

A lelkipásztorkodás köréből. 37. 
XIII . Leo az egyház szorongattatásai közepett a sz. olva-

sóról. 38. 
Esemény. A szakadárok visszavezetésére czélzó kérdőpontok 
Solo view Vladimír pétervári tudóstól felállítva. A szerk. 30. 
Tanitó-gyülés Simor J . bib. jubileumának tiszteletére. 
Néhány szerény szó az együttes templomi éneklés aján-

lására. Németh G. 40. 
„Dies Irae." Egy másik fordításban. Balassy I., 43, 
Trappista temetés. P. Angelicus. 43. 
Miképp tereljük templomkerülő kath. férfiainkat Isten egy-

házaiba ? (Francziából.) 44. 
A Budapest V. kerületi kir. kath. főgymnasium felirata 

Simor János bib. hg.-primás jubileumára. 44. 
f Ipolyi Arnold. 45. 
Nyilt levél a Szent-István-Társulathoz. P. Angelikus. 45. 
Nm. és f t dr Schlauch LÖrincz szatmári püspök elnöki 

megnyitó beszéde a Szent-László-Társulat negyedszáza-
dos jubiláris közgyűlésén. 46, 47. 

Egy szó a maga idején. A szent-István-társulati népiratok 
és ifjúsági olvasmányok ügyében. A szerk. 47, 48. 

Ipolyi Arnold. (Gyászdal.) Sántha M. 48. 
Ipolyi-gyász. Halotti beszéd, melyet Ipolyi Arnold teme-

tésén mondott dr Haynald L. bibornok érsek. 48. 
Nem lehet, tekintet nélkül az évszakra, engedély nélkül, 

délután két órakor anticipálni. Varga J. 49. 
Festmény a törvényszék előtt. Dr Piszter I. 49,[50, 51, 52. 
A mi karácsonyi ajándékunk. A szerk. 51. 
A „Dies Irae" harmadik u j magyar fordításban. 52. 

II. Egyházi okmánytar. 
Decretum S. Rit. Congregationis, quo S. Camillus de Lel-

lis et S. Joannes de Deo Patroni pro omnibus Hospi-
talibus constituuntur eorumque nomina in Litaniis ago-
nizantium inseri praecipiuntur. 3. 

Pápai breve a theologia thomistica érdekében. 3. 
Decretum S. Poenitentiariae circa jura resp. officia Vicarii 

Capitularis et novi Ordinarii in executione dispensatio-
num. 8. 

Pápai dispensatio az ezidén péntekre esett sz. István-nap-
jára. 14. 

j Decretum Sacrae et Universalis Inquisitionis circa civilis 
divortii gallicam legem. 22. 

Decretum S. Rit. Congregationis de Mariali Rosario cum 
Litaniis Lauretanis per totum mensem octobrem quo-
tidie recitandis. 25. 

Decretum S. Congr. Rom. et Univers. Inquisitionis de 
casibus et censuris Papae reservatis. 52. 



III. Egyházi Tudósítások. 
A) Belf öld. 

Arad. Modern Herculesek. (?) 51. 
Beszterczebánya . Annunt ia tur obitus Exc. ac Rssmi D. 

Arnoldi Ipolyi-Stummer. 49. 
Budapest. E g y „püspök" nyilatkozata. 2. — Ipolyi szék-

foglalása és a fővárosi sajtó. 4 — Szabadkőműves di-
vatok. 6. — Frary , Trefor t , Pulszky és még valami. 8. 
— E g y protestáns hang „Budavár visszafoglalásának 
emlékünnepén." 18. — Magyarország főrendeinek hatá-
rozata Simor J . bib. hg.-pr imás jubileumára. 31. — 
Ipolyi-gyász Magyarországon. 45. — Protes táns és li-
berális szózat a pápaság mint politikai hatalom mel-
lett. 51. — XIII . Leo szózata. 52. 

Budapest . Szentséges atyánk aranymiséje. — A „Nemzet" 
panaszai és kívánalmai. 10. — A mi lutheránusaink és 
a Gusztáv-Adolf-egylet. 11. A két legújabb pápai 
kitüntetés. 12. — Tapintat lanságok vagy gorombasá-
gok. 13. — A szentszék és Francziaország. 14. — A 
kath. irodalmi társaság ügyéhez. 15. — A vadházassá-
gok ügyében. 16. — A róm. kath. tanitók orsr. segély-
alapjának bizottsága. 17. — A kétszázados emlékünnep. 
IS. — Budavár visszafoglalásának kétszázados ünnepe. 
19. — Szentséges atyánk körlevele Magyarország püs-
pöki kárához. 20, 21, 22, 23, 24. — Protes táns irodalmi 
társaság. 25. — Antiklerikalizmus Olaszországban. 26, 
27. — A Vatikán és a német kul turharcz. 28. — A 
párbaj-mánia. 29. — A socialis kérdés. 31. - E g y 
bűnügyi per alkalmából. 32. — IX. Pius és XIII . Leo. 
33. — Főpásztor és pásztorbot. 34—35. Halot tak 
napján. 36. — Simor-jubileum a Simor-intézetben. 37. 
— E g y felettébb érdekes körlevél Olaszországból. 37. 
— Szomorú jelenségek. 38. — Az olaszországi egyház-
üldözés u jabb mozzanata. 39. — Ult ima ratio. 40. — 
A párbaj-mánia ellen. 41. — Népünk érdekében. 42. 
— Az uzsora. 43. — A Szent-László-Társulat negyed-
százados fennállása 44. — A Szent-László-Társulat j u -
biláris közgyűlésének második napja . 47. — A Szent-
László-Társulat közgyűlésének elnöki beszéde és a hazai 
sajtó. 48,^49. — „Le nozze d'oro." 50. 

Budapest . Összeférhetetlenség s kötelmek összeütközése. 
3. — Az atheizmus : Európa békéjének veszélye. 5 — 
A magyar kormány és az erény ápolása. 7. — A kö-
zépiskolai oktatás. 9 — A véres munkás-zavargások. 
21. — Lutheránus zsinat Magyarországon. 41. 

Budapest . Egy hézagtöltő folyóiratról. (A kath . Hi tok-
tatás-ról.) 22. 

Csanádi egyházmegye . AZ alsó-temesi esperesi kerület 
üdvözlő felirata Mihalovics Józse f bibornok, zágrábi 
érsek aranymiséjének ünnepére. 16. 

Eger. Bibornok hg-pr imás Simor JánOS jubi leumának az 
egri főmegye területén megtar tásáról érseki rendelet. 
31. — Nm. és f't. dr Samassa J érsek beszéde a nö-
vendékpapság magyar egyházirodalmi iskolájához. 49. 

Erdélyi egyházmegye . Főpásztori szózat Báthory István 
háromszázados emlékünnepére. 44. 

Esztergom. Főm. és ft . Simor János,, bibornok Erdélyi 
Ignácz lazarista haláláról. 25. — 0 eminencziája fél-
százados papi jubileumának emlékére a nagyszombati 
árvaház alapító levele. 34—35. 

Győr. A kitől egykor sirva búcsúzott el Győr. 34—35. 
Győri egyházmegye. Főpásztori szózat a „Religio" pár-

tolása ügyében. 49. 
Győrszabadhegy. E g y könyvről. 48. 
Kalocsa. Főpásztori levél. 25. 
Kassa. Ferencz napján. 30. — A diplomák hónapja. 

_40. — „Salutem ex inimicis." 49. 
Királyháza. Mintaszerű hitközség a lelkipásztora iránt 

való ragaszkodásban. 29. 
Komárommegye. Necrolog. f Yenczell Károly. 45. 
Léva. A bibornok hg-primás alapítványa a lévai főgym-

nasium részére. 43. 
Nagyszombat. Főpásztori látogatás. 30. — A „Kis-Róma" 

bíboros föpásztorunk arany áldozatánál. 34—35. — Még 
egyszer a Simor-jubileumról. 36, 37. — A nagyszom-
bati káptalan hódoló felirata Simor J bib. hg-pr imás-
hoz. 38. — A Simor-jubileumot bezáró ünnepélyek. 39. 

Nagyszől lős . Megható gyászszertartás. 22. 
Nagyvárad. Ipolyi Arnold beiktatásának ünnepe. 5. — 

Gyászjelentés Ipolyi Arnold elhunytáról . 46. 
Onnan a honnan. Pos t festa. 36. 
P e s t JenÖ. Simor-ünnepély Pes t -Jenőn. 39. 
Szatmár. Papi szent gyakorla tok. 20. 
Szatmári egyházmegye . Dr Schlauch L. püspök bérma-

u t j ának kihatása Máramaros megye vallási és társadalmi 
életére. 10. 

Szeged . Bérmálás és még valami. 2. — Szép áldozatkész-
ség. 22. 

S z e p e s i egyházmegye . Főpásztori szózat Simor János 
bib. hg-pr imás jubi leuma ügyében. 33 

S z é k e s f e h é r v á r . Fe jé rmegye felirata bib. Simor Ja 11 OS 
hg-primás ő emjához. 33. 

Sopron. Szent J a k a b kápolná jának fölszenteléséről. 9. — 
Egyle t i dolgok. 32. 

Szombathely i egyházmegye . Gyilkosság kísérlete az ol-
tár lépcsőjénél. 13. — Lelki szentgyakorlatok. 21. 

Uj-Pest . A vasár- és ünnepnapok megszentelése. 14. 
Veszprém. Főpásztori szózat Budavár visszafoglalásának 

örömünnepére. 18. 
Zágrábi egyházmegye . U j plébánia Muraközben. 42. 

B) Külföld. 
Aachen. Krementz kölni érsek felköszöntése. 1. 
Bajorország. Az egyházpoli t ikai helyzet. 21. 
Berlin. A jezsui ta-kérdésben. 25. 
Boroszló . A németországi kathol ikusok nagygyűlése. 24. 

— A német katholikusok ezidei nagygyűléséből. 28. — 
A kath . egyház jelenlegi helyzete Poroszországban. 50. 

Bulgária. A katholiczizmus helyzetéről Bulgár iában. 19. 
China. Legú jabb hirek a kath. missiók üldözéséről. 28. 
Dánia. Szent Kanut nyolczszázados jubileuma. 25. 
Egyesült-Államok. A „minta állam" imádkozik, vagyis 

Cleveland elnök rendelete a köztársaság ima-napjára . 42. 
Lisabon. A szentszék és Por tugal l ia közt kötö t t Concor-

datum. 20. — Portugal l ia püspökeinek válasz-felirata a pá-
pához a hozzájok intézett apostoli levélre köszönetül. 30. 

London. Gladstone kormányelnök a katholikusokról . 6. — 
Az angol nevelés összehasonlítva a francziával. 19. 

Németország . Windhors t a katholikus munkás-gyűlésen. 
6. — Németország katholikusainak ezidei, XXXIII . 
nagygyűlése. 23. — A Gusztáv-Adolf-egylet közgyű-
lése. 26. 

Páris . Az eucharistícus congressus. 1. — A franczia köz-
társasági sajtó. 15. — 

Portugal. Concordatum a szentszékkel. 17. 
Róma. A szertar tások congregat iójának határozata a be-

tegek és kórházak két védszentjének, de Lellis sz. Kamii 
és istenes sz. János tisztelete ügyében. 3. — Sz. Kamii 
napjára . Olaszország egyházi statisztikája. 4. — Az 
u j „olasz" állam. 4. — Világi és egyházi események. 
8. — Különfélék. 11. — Szentséges atyánk. 12. — 
Egy pápai kihallgatás. 14. — Mgr Savarese. 15. — A 
„Journal des Débats." 16. — Viktor Manó szobrának 
leleplezése Genuában. 16. — Grimaldi asztali beszéde. 
20. — A kiengesztelhetetlenek. Kath . nagygyűlés. 21. — 
A királyi kegyuraság állítólagos joga és a piacet vagy 
exequatur Olaszországban. 27. — A „Civiltá Cattolica." 
30. — Olaszország forradalmi egységének apostolai. 31. 
— A Vat ikán és Páris közt folyt tárgyalások története 
a pekingi nunt ia turára vonatkozólag. 40. — Egyezmény 
a szentszék és Montenegro között . 41. — Confiscatio 
és tűrhetet len helyzet. 46. — Az i f júság a jövőt kép-
viseli. 52. — A szentatya karácsonyi allocutiója. 52. 

IV. Kath. Egyleti Elet. 
A Szent-László-Társulat felhívása Romániában élő h i t -

rokonaink segélyezésére. 1. 
A szatmári növendékpapság szent-Alajos-ról nevezett ma-

gyar egyházirod. iskolájának záró üléséről. 1. 
Jelentés a szent-István-társulati népirati pályamüvekről. 1. 
A nagyszombati vikariátus területén lakó római kath. 

tanitók egyesületének jun. hó 9-én ta r to t t III . nagy-
gyűlése. 6. 

Meghívó „egy kath. irod. társaság" alapítása ügyében f. 
évi aug. 7-én tar tandó értekezletre. 7. 



A ,Religio' állásfoglalása az „egy kath. irod. társaság" 
alapítására irányuló mozgalomban. 10. 

Az egy kath. irod. társaság alapitása ügyében f. évi aug. 
7-én összegyűlt értekezlet elfoglalta a ,Religio' állás-
pontját . 11. 

Az Ima-apostolság statisztikája Magyarországban. A „Jéz. 
sz. Szive Hirnöke" után. 11. 

Je lentés az „egy kath. irod. társaság" felállítása ügyé-
ben aug. 7-én ta r to t t értekezletről. 12. 

A ,Religio ' szerkesztőjének beszéde az aug. 7-iki érte-
kezletben a mellett, hogy a Szent-Is tván-Társulat ke-
belében szerveztessék egy szakok szerint dolgozandó 
„irodalmi osztály13. 

A Szent Is tván-Társulat felirata XII I . Leo pápához. 16. 
A Szent-István-Társulat pályanyertes 4 népiratáról . 20. 
Az országos közp. kath. legény-egylet fennállásának 30. 

évfordulóját szept. 8-án ünnepelte. 21. 
A pécsi növendékpapság Szent-Pál-Társulata megkezdte 

irodalmi működését. 23 
A Szent-István-Társulat kebelében szervezendő „tudomá-

nyos és irodalmi osztály" ügyében bizottsági ülés. 26, 30. 
Szent-László-Társulat . 30, 31 32, 43. 
A Szent-Lászlo-Társulat győri fiókegyletéről. 30. 
Szent István-Társulat . Vál. ül. 33, 38, 49. 
A Szent-László-Társulat felirata főm. és f t . Simor JánOS 

bib. aranyrniséjének ünnepére. 37. 
A Szt.-I. T. elnökségének szózata a társulat ügyének a 

világi katholikusok részéről lelkesebb felkarolása ér-
dekében. 45. 

A Szent-László-Társulat jubiláris közgyűlése. 46. 

V. Katholikus Actio. 
Felhivás Magyarország katholikus tauitónőihez szentséges 

atyánk papi jubileuma alkalmából. Horvát Katalin 7. 
Meghivó a magyarországi lat. és gör. szert róm. kath. 

tanitók segélyalapja központi bizottságának ülésére. 9. 
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V i l á g s z e m l e . 
I. 

Az Isten jóvoltából reánk derült nj félévet 
alig kezdhetjük czélszerübben, mint a befejezett 
félév végén jelzett körültekintés folytatásával. 
Az idők és események ugy is egybe folynak s 
az évek, félévek és perczek összeolvadása alkotja 
a nagy világtörténelmet. 

Európában Belgium, Németország, Ausztria, 
Portugal lia és Spanyolországban az állami hata-
lom kezelői a legközelebb lefolyt időben kétségbe 
vonhatatlan jeleit adták békés hajlamaiknak az 
egyház iránt. Ez országokban a katholicismus 
legközelebbi jövő sorsát, fejlődését és egyéb esé-
lyeit tehát a jelen állapotok egyidőre kedvezően 
világítják meg s megnyugtatóknak mutatják. És 
azért, hogy mi fog ez országokban a katholicismust 
illetőleg történni, ez a kérdés nem igen agitálja 
a szellemeket. Annyira körülbelül normálisak a 
viszonyok ez országokban, a mennyire százados 
íelforgatások s nemrég leviharzott harczok után 
lehetséges. A legközelebbi jövő praevisiója tehát 
itt meglehetős normális. 

Xem ily világos az an37aszentegyház helyzete, 
s azért az események fejlődése elé nem minden 
nyugtalanság nélkül tekinthetni Olaszországban, 
Francziaországban, Angliában, tekintve az ir kér-
dés akut jellegét és Európa Keletén, hova a 
Balkán-félszigetet, hazánkat és Oroszországot szá-
mitjuk. 

Hazánk viszonyai sokkal közelebb esnek hoz-
zánk és sokkal világosabban állnak szemeink 
előtt, hogysem azokat egy világszemle számára 
külön kellene megvilágitani. Oroszország brutális 

következetességgel halad a perfidia ut ján: foly-
ton alkudozásban áll Rómával, de éppen ily kö-
vetkezetességgel folytatja, majd nyiltan majd 
leplezetten, a caesaropapizmus harezát az anyaszent-
egyház ellen. 

A Balkán-félsziget egy Vulkán, mely in-
kább még csak az eruptiók kezdetén van, mint 
végén : s azért az egyház számára ott a béke 
olajfái csak két föltétel alatt tenyészhetnének 
teljes biztonságban: először, ha Oroszország az 
isteni gondviselés által valamely, a németorszá-
gihoz hasonló fordulattal a pápaság hatáskörébe 
vonatnék be; másodszor, ha a Balkán-félsziget 
népei egyáltalán már consolidált állapotokba ju-
tottak volna. Legszilárdabb alapokon, bár Orosz-
ország felől nem minden veszély nélkül, látszik 
állni az alsó-dunai kis államok közt Romá-
nia. És itt a katlioliczizmus is, Bosznia mellett, 
legszembeszökőbb lépésekkel halad előre. A lat. 
szert, metropolia Bukarestben erős vára a katho-
liczizmusnak Keleten. És a latin szertartás haladá-
sával párhuzamos működésre indult meg az egye-
sült román rítus is. Most pünkösdkor mondotta 
dr Rádul, bukaresti első román katholikus lelkész, 
beköszöntő beszédét hiveihez, kiknek száma Bu-
karestben hétezerre tétetik. Ez a kis mustármag 
terebélyes fává fog növekedni, ha Isten áldására 
méltó marad. 

Különös helyzetben van — hogy Nyugatra 
forduljunk — Francziaország. A leglelkesebb, ál-
dozatokban minden más országot messze túl-
szárnyaló ft en ne a katholiczizmus — és mégis a 
közhatalom néhány ezer szabadkőműves szelle-
mében üldözi, ostromolja, fojtogatja az egyházat. 

í 
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És a szabadkőművesség Francziaországban I 
egy csepp titkot sem csinál terveiből. Mult év 
október havában tar tot tak Parisban a legfőbb 
f'oku (32° és 33u) skót ritusu.\ testvérek nagygyű-
lést. I t t a szabadkőművesség legfőbb titkos hatal-
massága a következő proklamácziót hirdette ki : 

„A rend megköveteli azonnali alkalmazását 
az életben a D.\ M.\ I.'.-nek, mindenek daczára." 

És erre a jelen voltak engedelmességet es-
küvének. 

Mit jelent az a három mysteriosus kezdő 
betű? Az — mind megannyi jelszó s a felforga-
tás szellemének egy-egy princípiumát fejezik ki. 
D = destruction, M — materialisation. I = im-
position. 

És vájjon mit akar lerombolni, mit akar 
materializálni, kire-mire akarja erőszakosan is, 
ha kell, „imponálni" szellemét és hatalmát a 
szabadkőművesség ? 

A programm világosság tekintetében semmi 
kivánni valót nem hagy fenn. 

Le kell rombolni: a természetfölöttit, a te-
kintélyt és mindent a mi szabadkőmüvesellenes. 

Materializálni kell: a lelkiismeretet, a köz-
oktatást és az egész államot. 

Fel erőszakolni kell ezeket az elveket a csa-
ládra, a nemzetre, az egész emberiségre.1) 

Ezt a programmot akarja végrehajtani a 
franczia kormány. Erre sarkalja az ő mindenható 
ura, a szabadkőművesség. 

Francziaország kiválasztott pandaemoniumja 
lett a szabadkőművességnek. 

Nagyon felfogható tehát, miért fordul XIII. 
Leo pápa nagy szelleme, miután Németországban 
már bevégezte a pacificatio nagy müvét, Fran-
cziaország felé. 

Szeretetének összes lángoló hevével, bölcse-
ségének, tapintatának, diplomácziájának egész 
arzenáljával száll sikra, hogy Francziaországot is 
visszaadja a vallási békének, visszaadja magának. 

A Nobilissima gallorum gens kezdetű pápai 
levélnél és a legújabb consistoriumbeli allocutió-
nál még egy angyal sem tudná gyengédebben, 
szebben, fenségesebben figyelmeztetni egy nem-
zet kormányát a keresztény vallás s a kath. anya-

*) Destruction : du surnaturalisme, de l 'autoritaris-
me, de l'anti-maçonnisme. 

Materialisation : de la conscience, de l'enseignement, 
de l'état. 

Imposition: à la famille, à la nation, à l 'humanité. 
(Annales Catholiques, 1886. jun. 26.) 

szentegyház iránt való kölelességeinek „nemes" 
teljesítésére. 

XIII. Leo pápa, a mint legutóbbi allocutiójá-
ban mondá, „szorosabbra óhajtja fűzni a köte-
lékeket, melyek e nemes nemzetet a római egy-
házzal és pápasággal egybefüzik." 

És a mit XIII. Leo akar, sikertelenül nem 
akarja. 

Valami titokszerü varázs rejlik a „lumen de 
coelo" pápa akaratában. 

Vájjon miből meriti egy emberi akarat eze-
ket a sikereket? A lángész erejéből-e vagy az 
alázatos ima mindenhatóságából? 

Nekünk ugy látszik : mind a kettőnek ma-
gasztos compenetratiójából. 

XIII. Leo pápa a megtestesült imázó böl-
cseség. 

Sikereinek titka i t t rejlik. 
Kövessük őt, ha tudjuk; ha pedig nem tudjuk, 

kérjük az Istent, hogy tudjuk ! 

A lateráni bazilika. 
A lateráni bazilikának homlokzatán, melynek szerencsés 

megújítása Krisztus mennybemenetelének ünnepén fejez-
tetett J)e, következő büszke felirat olvasható: „Sacrosanctci 
Lateranensis Ecclesia, Omnium Urbis et Orbis Ecclesia-
ruvi Mater et Caput." A lateráni bazilika ugyanis a tulaj-
donképeni püspöki temploma Rómának, vagyis a római 
püspök szent Péter utódának, Krisztus egyháza látható 
fejének kathedrálisa. Ugyanazért a pápa mindjárt meg-
koronáztatása után elfoglalja azt ; s mivel a pápa, azaz 
Rómának püspöke az első püspök s a világ összes püs-
pökeinek feje, kathedrálisa is azzal büszkélkedhetik, hogy 
az valamennyi egyház feje, ép ugy mint bármely püspöki 
székesegyház fő-, azaz anyaegyháza megyéje összes egyhá-
zainak. Története tehát az összes katholikusok figyelmét 
igényelheti, ugyanazért iparkodunk jelen sorainkban múlt-
jának áttekintését s jelenlegi újításának bővebb leírását 
adni. 

Nevét a bazilika az ősrómai Lateranus családtól köl-
csönözte. kinek a Regio C'oeli Montiamon birtokaik vol-
tak, és állami palotával birtak. Tacitus szerint Plautus 
Lateranus a Nero elleni összeesküvők egyik feje volt, kit 
ez meg is öletett. A régi nemesi család e szép öröksége 
azután a császárok birtokába ment át. Konstantin császár 
Sylvester pápának székhelyül engedte át s itt Megváltónk 
tiszteletére templomot épittetett, mely Basilica Constant iná-
nak, Basilica Salvatoiisnak vagy arany basilicának is 
neveztetett, drágaságai miatt, melyekkel birt. Ltóbb 
a st. Giovanni in Laterano nevet nyerte, állítólag 
egy itt keresztelő sz. János tiszteletére emelt zárdá-
tól. Sylvester pápa 324-ben szentelte fel azt számos püs-
pök, a papság s a nép jelenlétében, s akkor történt 
az, mint a breviáriumban november 9-én olvasható, hogy 
az Üdvözítő ábrázatja először jelent meg nyilvánosan az 
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összes római nép előtt. Csakhamar számos oratoriumok, 
tricliniák, zárdák és kórházak központja lett, mivel az 
ájtatos zarándoklás a zarándokokat nagy számban mesz-
sziröl és közelről a kereszténység anyaegyházához von-
zotta. 896-ban egy földrengés alkalmával összedűlt, és 
csak a kereszthajó maradt meg ; III. Sergius pápa (904 — 
911.) ismét felépíttette. IV. Miklós pápa (1288—1292.) 
általános ujitásnak veté a lá: a többi közt az apsist u j 
mozaikokkal láttatta el, ama remekmüvei, melyet jelenleg 
XIII. Leo kijavíttatott és pótoltatott. A nagyszerű mü 
kivitelét Miklós pápa, ki a ferenczrendiek közül lett 
pápává, hajdani rendtársára Giacomo clella Tarrita frá-
terrá bízta, ki hires mozaik művész volt, s ebből ma-
gyarázható, hogy miért látható ott Assisi sz. Ferencz és 
paduai sz. Antal. Később a templom többször átépítte-
tett és kiujittatott, sajnos, nem a legjobb ízlésben, azért 
jelenleg nem gyakorolja a szemlélőre azt a benyomást, 
melyet várni lehetne. Szerencsére azonban a kereszthajó 
a már emiitett apsissal ment maradt emez újításoktól. 

1875-ben az apsis jobb oldalán oly erős károk mu-
tatkoztak, hogy annak beomlásától lehetett tartani. IX. 
Piu.s-, a lateráni káptalan által figyelmeztetve, annak meg-
vizsgálását elrendelte s a szükséges óvóintézkedéseket fo-
ganatosította. Ekkor kitűnt, hogy annak gyökeres njítása 
szükségeltetik, mert a lehulló mozaikdarabok száma min-
dig nagyobb lett s a falak nagy megrongálásokat mutat-
tak. Ugyanakkor támadt amaz eszme, ha már gyökeres 
javítás szükséges, kívánatos volna az egész apsis meg-
változtatása és meghosszabbítása, hogy a kanonok szá-
mára nagyobb chorus nyeressék s az egyházi tény-
kedések jobban végezhetők legyenek. Virginio Vespigni-
ani építész, kire ez ujitás kivitele bizaték, oda nyilatko-
zott, hogy az egész apsis lerombolandó s alapjából n j ra 
építendő. Erre azonban Rómának művészi világa közt 
mozgalom támadt. Attól féltek, hogy az ókeresztényi mű-
vészet egyik legszebb emléke megsemmisíttetnék. 1877. 
év márczius 8-án az építészek és archaeologusok nagy szá-
ma kérvényt intézett IX. Piushoz az iránt, hogy az ap-
sis eredetiségében meghagyattassék ; s ugyancsak e miatt 
márczius 17 én a pápai archaeologiai akadémia nyilvános 
kihallgatáson volt ő szentségénél. Erre a pápa bizottsá-
got nevezett ki az ügy alapos megvizsgálására. 

Időközben meghalt IX. Pius, ki kormányzása alatt 
annyi sokat tett a művészetért, s utódának XIII. Leo 
pápának kellett ez ügyben véglegesen határoznia. — XIII. 
Leo még mint biboros-camerlengo ama napon, mielőtt 
a conclavéba indult volna, meglátogatta a lateránt s a 
mü mibenlétét megnézte ; trónralépte után ez ügynek 
szentelé egész figyelmét, a különféle művészek bírálatait 
tanulmányozta s érett megfontolás után az apsis meghosz-
szabbitását, a mozaik fenntartását s annak isméti vissza-
helyezését elrendelte. 

Az építészek feladata volt immár a nagy mozaiknak 
a boltív s az apsis felső félköréből kiemelése, hol az 
közel 600 évig volt elhelyezve, s annak 20 méternyire 
való visszahelyezése : óriási s a történelemben egyedül 
álló vállalat. Busiri építész mindenek előtt tervet készí-
tett, mely szerint az egész boltozat — tehát a falak a 
mozaikkal együtt — egy nagy gépezet segítségével beke-

rítendő, leemelendő s rendeltetése u j helyére tovaszálitandó 
lett volna. E terv azonban a művészi világban oly nagy 
ellensékre talált, hogy a pápa czélszerünek látta, első 
rangú idegen építészekből bizottságot hivni össze s azok 
véleményét kikérni. Schmitt építészeti főtanácsos Bécsből 
s Grcijf tanár és több franczia építész Rómába hivatván, kész-
ségesen eljöttek, Yespignani építészeti igazgató közben-
járására Pareto genuai építész is elhivatott. 1879. évi 
február 11-én nevezett szakértők alaposan megvizsgálták 
a lateránt, s február 13-án véleményt adtak ő szentségé-
nek az észleltekről, bebizonyítván, miszerint a mozaik ál-
lapota a tervezett gépezet alkalmazását meg nem türi 
s hogy jobb lesz azt darabonként leszedni s egy újonnan 
épített boltozatba ismét berakni. A pápa s a lateráni bi-
zottság megerősítette ez ítéletet, s ennek megfelelőleg 
kezdettek meg az u j munkálatok. 

Bicceri festő mindenek előtt a mozaikok pontos ha-
sonmását készité el; mind a mozaik, mind annak hason-
mása azután apró négyszögekre osztatott, s e négyszö-
gek egyenlő folyószámokkal lát tat tak el, hogy a mozaik 
visszahelyezésénél az annak megfelelő hely könnyen meg-
találtassák. A boltozat tervszerű lebontásakor a mozaik-
négyszögek sorban leemeltettek, alkalmas faládikába állít-
tattak s egyelőre a homlokzat nagy loggiájában őriztettek. 

Dr Ott Ádám. 
(Vége köv.) 

Trappista-zárdában. 
Victoria ! 
Ugyan miért ? kérdi most a meglepett olvasó. 
Nagy kérdés ! 
A „ Religio "-nak, ezen félszázados, de még mindig 

nem rokkant, hanem mindinkább izmosodó vitéznek, a vi-
tézkedő anyaszentegyház nem holmi f rá j tér - vagy czugfű-
rerjének, hanem — kimondom egyenesen — generálisá-
nak híveiről nem is tételezhetni fel, hogy holmi apró-
cseprő kérdésekkel bíbelődjenek. 

A kérdés pedig, mely itt megoldásra vár, fontos, 
igen fontos kérdés. 

A fontos kérdéseknek azonban egész özöne árad szét 
naponkint az egész világon. Azért annak tüzetesebb meg-
jelölésével kell itt foglalkoznom. 

Miután pedig e becses lapok olvasói mind logikus 
fők, össze kell ám szednem minden capacitásomat, bár 
mily mikroskoptermészetüek legyenek is azok, hogy le-
hetőleg logikai menetben oldjam meg feladatomat. 

A logikában pedig — ha emlékezetem nem hagyott 
még cserbe — mindennemű meghatározásnál a legátaláno-
sabb fogalomból való kiindulást tanultam. 

A felvetett kérdést tehát ezen formában kell meg 
oldanom. 

Kezdem tehát a legátalánosabb fogalomnál. 
Es ez az "Ens — lény. 
Vannak ugyan füzfabölcsészek, akik Hégel nyomán 

még tovább mennek az egyetemesitésben, kiindulva holmi 
meghatározatlanból, amiből aztán az Ens és Nonens (lét 
és nemlét) azonossága születik. 

De a felfogás ellen tiltakoznom kell a józan gon-
dolkodás nevében, már csak azon okból is, mert az én 
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általam megoldandó kérdés sem holmi meghatározhatlan 
chaossal, sem holmi absurdum Nonenssel nincs rokon- j 
ságban. 

Kérdésünk tehát, melyre ez órában sokan — utinam 
sok ezren ! — a kutató szellem érdeklődésével tekintenek, 
valóban az Ens körébe tartozik. 

Ámde az ens fogalma oly valami tágérteményü, 
mint a lutheránusok professiója ; amiért is tovább kell 
haladnunk. 

Az ens azonban ismét két nagy kört foglal magá-
ban : az egyik az érzékileg felfogható lények, a másik az 
érzékileg fel nem fogható lények köre. (Sensibile, insen-
sibile). 

E két kör valamelyikéhez kell tehát tartoznia a 
kérdésnek. 

Hogy pedig sokáig függőben ne tartsam a várako-
zást, ad rem, még pedig a scholasztika disputáló rend-
szere nyomán. 

Hogy a kérdés az érzékileg felfogható lények kö-
rébe tartozik-e : distinguo : 

Ide tartozik, tekintve azt absolute vagyis vonatkozás 
nélkül : nego. 

Ide tartozik, tekintve annak vonatkozását más lé-
nyekhez : subdistinguo ; 

ha e vonatkozás a felfogó értelemhez tartozik : nego 
(mert az értelem nem az érzékileg felfogható dolgokkal 
foglalkozik, hanem a lényeggel, ami az érzékek körét 
túlhaladja) ; 

ha e vonatkozás azon közeghez tartozik, mely által 
e kérdés megnyilatkozik : subdistinguo. 

ha e közeg az értelem benső működése (verbum 
mentis) : nego ; 

ha e közeg oly jel (signum), melylyel az mások tu-
domására hozatik (minő a beszéd, irás) : concedo. 

Már pedig a Religio igen tisztelt közönségével csak 
ólyen Írásbeli külső jel által lehet közlekednem. 

Vajha mennél előbb elérkeznék azon boldog óra, 
midőn — ott az örökkévalóságban — külső közeg nélkül 
-társaloghatok a boldog szellemekkel! 

No de hozzuk tisztába a kérdést. 
A kérdés csak egyik oldaláról hozatott vonatkozásba 

más lényekkel. 
Pedig a dolog ugy lesz érthető, ha az minden ol-

dalról megvilágittatik. 
Ezen más lények ismét vagy olyanok, melyek egyide-

jűleg jönnek vonatkozásba a kérdéssel, vagy olyanok, me-
lyek a kérdést követik. 

Ily egyidejű vonatkozású lények például a jel, mely-
ről említést tettem. Erről tehát most nem szólok ; hanem 
azon lényekről, melyek a kérdést követik. 

Ha tehát azt akarjuk megtudni, vájjon a kérdés — 
tekintve annak következményeit — érzékileg f'elf'ogható-e 
yagy nem : distinguo : 

Érzékileg felfogható, tekintve a kérdés távoli czél-
j á t : nego. 

Érzékileg felfogható, tekintve a kérdés távoli czél-
j á t : subdistinguo. 

Érzékileg felfogható, mint közeli fő czél : nego. 

Érzékileg felfogható, mint közeli alárendelt czél : 
subdistinguo. 

Érzékileg felfogható: tekintve a t. olvasóközönséget 
subdistinguo ; 

ha ez alárendelt czél készpénzbeli kiadással nincs 
összekötve : nego ; 

ha ez alárendelt czél készpénzbeli kiadással jár : 
concedo. 

Érzékileg felfogható mint közeli f'őczél, tekintve e 
sorok í ró já t : subdistinguo; 

tekintve e sorok íróját önmagában : nego; 
tekintve e sorok iróját azon tényezőkkel szemben, 

melyektől a kérdés megvalósítása függ, ismét subdis-
tinguo ; 

tekintve az ingyenes munkatársakat, kik e czél eléré-
j sében velem együtt fáradoznak : nego ; 

tekintve a nyomdászt : concedo. 
íme odajutottunk, hogy egyszerűen kimondjuk, mi 

itt a kérdés. 
A kérdés nem egyéb, mint : 
Lesznek-e uj megrendelőim a „Religióbanu közölt 

trappista-czikk folytán ? 
Hogy a dialektika szabályai szerint helyesen jelöl-

tem-e ki e kérdés helyét, azt a t. olvasó éles belátására 
bizom. 

Hogy pedig miért kiáltok Victoriát, arra nézve le-
gyen szabad az Altgradiskáról ma kapott két levélre hi-
vatkoznom. 

Az egyik levél így szól: 
-Miután a „Religio"-ban közölt czikkei tetszésemet 

kinyerték, ezennel megrendelem a Legszentebb Rózsafüzér 
Királynéja füzeteit kézpénzért. A káptalani előadás na-
gyon is piacúit ; több ehhez hasonló trappista életből vett 
czikket kérnénk." Nizsnyánszky János dághi lelkész, u. 
p. Csolnok, Esztergom megye. 

A másik levél — bámulatos! — éppen ezt- tartal-
mazza azon csekély különbséggel, hogy a levél exordiuma 
ekkép hangzik : „A „Religiót" olvasom, nagy élvezettel 
olvasom becses czikkeit is. . Aláírva : Honig Péter plé-
bános, Csősztelek, Torontál m. 

Aztán még mondja valaki, hogy ne irjak trappista-
czikket ! 

Pedig ez csak kezdete az örömnek. 
Hátha a Centrum is megindul ? ! 
Vederemo. De meglátja azt az olvasó-közönség is, 

ha u j trappista-czikk fog megjelenni. P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 4. Szentséges Atyánk aranymiséje. — 

XIII. Leo pápa még nem ült a pápai széken oly ünnepet, 
a minőt számára a katholikus egyház pásztorai és hivei, 
világszerte készítenek. Acquaderni lovagtól jött ki a 
gondolat, hogy a ,lumen de coelo' pápájának aranymisé-
jét olv fényessé és emlékezetessé kell tenni, a milyet 
még maga Róma is csak ritkán látott. És ma már az 
egész világ tele van e pápai aranymisére vonatkozó lé-
nyekkel. A katholikusok világszerte készülődnek, szervez-
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kednek ; a liberalismus pedig sajtója által hirdeti a ké-
szülődések nagyszerűségét. 

így éppen e napokban jár ta be a fővárosi szabad-
elvű sajtót a hir, — melyet mi már rég közöltünk — 
hogy a pápa aranymiséjére stipendiumul 1 millió lirát 
óhajtanak átadni és hogy ez összegre jun. közepéig már 
400,000 f t gyűlt össze. Abban a helyzetben vagyunk, hogy 
mi ennél sokkal többet jelenthe/ünk. E napokban érke-
zett hozzánk a pápai jubileum előkészítő bizottságának 
hivatalos haviközlönyéből a legújabb szám, a melyben, 
mint nagy jelentőségű esemény, diszkeretben Schiaffino 
bibornok levele foglaltatik, következő bevezetéssel : 

„La Comissione Promotrice partecipa con animo 
grato ed esultante ai Comitati nazionali, provinciali, dio-
cesani e locali, ai soci corrispondenti promotori e coope-
ranti, a quanti altri s'interessano ai nostri lavori la lieta 
notizia che l 'Emo signor Cardinale Placido Maria Schi-
afiillO si è degnato di accettare la presidenza onoraria 
deli' opera delle nozze d'oro del S. P. Leone XIII . e che 
questa accettazione e stata di gradimento a Sua San-
tit à." 

Vagyis röviden : a pápa aranymiséjére tervezett ün-
nepélyes actiók a bíbornoki collegium egy előkelő tagjá-
nak pártfogása és vezetése alá kerültek, a mi hogy mit 
jelent akkor, midőn a pápa különösen kifejezett tet-
szésével történik, nem szükséges t. olvasóink előtt bőveb-
ben fejtegetni. 

Hanem Schiaffino bibornok leveléből mégis ki kell 
emelnünk azt a részletet, a mely XIII . Leo félszázados 
papi jubileuma megünneplésének jelentőségét tanulságo-
san jellemzi. A nevezett bibornok Acquaderni lovag 
iránt csodálatát fejezi ki az általa ez ünnepély rendezése 
körül kifejtett óriási hatású munkálkodás fölött, azután 
megjelöli az ünnepély kettős jelentőségét. Az egyik: ün-
nepélyesen tanúságot tenni az egész világ előtt ama nagy 
pápa iránti szeretetről, a ki lángészszel és teljes lelki 
nagysággal kormányozza az egyházat ; a másik : u j bi-
zonyítékot szolgáltatni a kath. hit hatalmas életreva-
lóságáról és arról a kiirthatatlan szeretetről, a mely a hí-
vek sziveit a római pápa iránt hevíti. 

Ezek Schiaffino bibornok szavai. 
Lehetetlen, hogy mi Magyarország katholikusai — 

nem mondom, hogy elmaradjunk, mert ott leszünk — ha-
nem hogy messze hátra maradva jelenjünk meg más or-
szágok katholikusai mögött szentséges atyánk ünnepén, 
a kit az egész világ rokonszenve környez, s a ki irántunk 
való forró szeretetének nem egyszer adá megható jeleit ! 

Lehetetlennek tar t juk azt is, — nem mondom, hogy 
kimaradjunk, mert ott leszünk — hanem hogy kötelessé-
geink mögött messze hátramaradjunk akkor, midőn az 
anyaszentegyház hivei az egész világon sietnek egymás-
tól az elsőség dicsőségét elnyerni a kath. hit életrevaló-
ságáról és a római pápaság iránt való törhetetlen ra-
gaszkodásról tanúskodandó bizonyítékok előállításában ! ?? 

Aachen, június derekán. Krementz, kölni érsek fel-
köszöntése. — A vészes kulturharcz kitörése óta a jelen 
évi pünkösd látott először bérmálást az óriási kitei'jedésü 
s nagy népességű kölni fő-egyházmegyében, Ha a bér-

málás szentségének kiosztása mindenütt ünnepélyes ese-
mény gyanánt iiletik meg, itt valóban hatványozott mér-
tékben kell annak mondani a megerősítő malaszt kiosztását 
az Ur megszentelő Lelkének lejövetele ünnepén Aachenben. 
Isten országa e földön ünnepet ült a kölni egyházmegye 
híveivel s a poroszországi katholikusok egyetemével. Még 
a politikai világ is nagy figyelemmel s várakozással te-
kintett ezen katholikus ünnepély elé, melyet csak az 
imént előzött meg az u j porosz egyházpolitikai törvény 
kihirdetése, melynek létrejövetelében ft . Krementz, az uj 
kölni érseknek a porosz urak házában oly kiváló része 
vala, hogy a szektarius liberális sajtó őt választá ki táma-
dásai czéltáblájául. 

Az ünnepély várakozáson fölül sikerült. A szeretet-
teljes hódolat, melylyel egész Aachen városa s környéke 
kitűnő főpásztora köré csoportosult, a fényes fogadtatás, 
ünneplő beszédek, gyűlések, diszlakomák, melyek egymást 
fölváltották, valamint azon példás egyetértés és kitűnő 
szellem, mely azokon nyilvánult, mind megannyi tanúsága 
a lelkesedésnek, melylyel Nagy Károly római császár 
egykori székvárosa, a szent város, az egyház s ennek feje 
iránti ragaszkodását, hűségét s tiszteletét kimutatni igye-
kezett. 

A „Das Echo der Gegenwart" nevű aacheni kath. 
napilap erről számos megható s épületes vonást közöl. 
Az egyházi s polgári hatóságok, a számos egyesületek 
ritka egyértelműséggel versenyeztek az ünnepély emelé-
sén s a kath. közérzület öntudatos tanúsításán ; és való-
ban a régi székváros történeti emlékeinek magaslatán 
mutatkozott . 

Ft . Krementz érsek a jun. 17-én tar tot t díszlako-
mán, melyet tiszteletére rendezett a polgárság, fölköszön-
tést mondott, mely esemény-számba jő. Közöljük azt 
egész terjedelmében, mert az programmnak vehető, egy-
úttal pedig azon érzület nyilvánulásának, mely Poroszor-
szág katholikusait lelkesíti. Az érsek igy szólt : 

„Engedjék legmélyebb köszönetemet kifejeznem 
Aachen városának, a mely legszebb s legkedvesebb fogad-
tatást készite püspökének. Kiváló örömmel mondom ezt. 
Méltán örvendek, mert a tiszteletnyilvánitás, melylyel en-
gem elhalmoztak, arra száll vissza, akinek nevében ide 
jöttem. Benedictus qui venit in nomine Domini! A követ-
nek tetszik a megtiszteltetés, melyben részesitik, mert ez 
a királyra vonatkozik, ki őt küldé, és ez okból fogadám 
el e koszorúkat, e lobogókat, e virágokat, füzéreket, 
mindezen nyilvánulásokat s mindez örömet okoz, elfogadom 
azokat és leteszem a mi Urunk oltárára mint Aachen ra-
gaszkodásának s hűségének kifejezését, és az ó-szövetség 
prófétájával mondom : Tied, Uram, a tisztelet, enyém a 
megszégyenülés. 

„Örvendek továbbá azért is, mert pásztori minősé-
gemben örülnöm kell mindazon megtiszteltetésnek, mely 
e küldetésre irányul. Egyút ta l hiszem azt is, hogy 
az a város, mely tiszteli s becsüli az Isten által rendelt 
hatóságot, önmagát tiszteli s becsüli meg, mert nyilván 
meg van győződve, hogy a vallás s Isten félelme az 
anyagi jólét alapjai. 

„Még azért is örvendek, mivel ezen fogadtatás meg-
felel Aachen történeti helyzetének. Császárok ősrégi városa 
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ez, e's a császárság akkor benső egységet jelentet t egyház 
s állam közt. A császár vala az egyház pár t fogója : ő 
vala a kereszténység védője ; ő t ámoga t ja vala a vallás 
alapját , melyen az egész társadalmi rend nyugszik. Ha a 
város tiszteletben ta r t j a pásztorát , ha kifejezi vallásos ér-
zelmeit, ez, ha lehet igy szólanom, kiválóan császári ha-
gyomány. 

„Azt is hiszem, hogy ezen ünnepély fényét emeli 
vala sziveink azon reménye, hogy meg fognak szűnni a 
szomorú viszályok, melyek ár to t tak az egyháznak s ál-
lamnak egyaránt , hogy igaz s teljes béke fog létre jönni 
a két. hatalom közt. Es ezért emeljük szemeinket a két 
fényes személyiségre, kik e békét előkészitették ; hálás 
elismerés érzelmével tekint jük császárunk személyét, ki 
oly gyakran jelenté ki, hogy az Isten-félelemnek, vallás-
nak és kereszténységnek kell a német birodalom alapjá-
nak lenni, aki oly tiszteletreméltó módon közeledett egy-
házunk fejéhez. Mely sziv nem repesett az örömtől, mi-
dőn értesült, hogy a német birodalom trónörököse R ó -
mába ment, hogy tiszteletét tanúsítsa lelkiismereteink 
Mestere iránt ; midőn tudomásunkra ju to t t a bizalom, 
melyet uralkodónk ő Felsége a mi Szent-Atyánkba he-
lyezett, ráhagyván a döntőbíráskodást a hires vitás kér-
désben ? íme ez örömmel árasztá el sziveinket. E dolgok 
szintén győzelmek, néha nagyobbak a nyer t csatáknál s 
rohammal bevett városoknál. Hálatel t tekintet tel nézünk 
Szent-Atyánk személyére is, ki mit sem szeretett inkább 
mint a vallási békét a német birodalommal, ki á l lhata-
tosan várta az időt, amikor teljesen megvalósult bi-
zalma császárunk bölcseségébe, igazságosságába s jóaka-
ratába. Mi mindnyájan örömmel üdvözöljük ezen korsza-
kot, nemcsak mint keresztények, hanem mint jó németek 
is, azon meggyőződésben, hogy a vallási béke mindinkább 
növelni fog ja a haza erejét . Hiszem, hogy önök mind át 
vannak hatva ugyanazon érzülettől. Ezér t szólítom föl 
önöket, ürítsenek velem pohara t az egyházban s állam-
ban lévő két hatalom két képviselőjének egészségére. É l -
jen szentséges atyánk, XIII . Leo, éljen nagylelkű császá-
runk, Vilmos !" 

E fölköszöntés raesszeterjedő viszhangot ke l te t t 
Németországban. Az egész sajtó, katholikus és protestáns, 
liberális s konzervatív csodálattal szól ez apostoli és leg-
jobb keresztény forrásból merített szózatról. Mutatványul 
szolgáljon itt a „Köln. Ztg" , e liberális világlap nyilat-
kozata. „Régóta — ír ja — nem hallottunk egyház-
fejedelem ajkáról Németországban oly fenkölt, oly haza-
fias szavakat. . . Annál nagyobb örömmel töltenek el pe-
dig azok, minthogy jó viszonyról tanúskodnak egyház s 
állam közt." - f -

Páris, jun . 20. Az eucharisticus congressus, melynek 
megtartását Goblet miniszter beti l totta azon ürügy alatt, 
hogy az zsinat volna, ép most vala megtar tandó Toulouse 
városában, de mindez óráig nem bizonyos,1) vájjon a í ran-
czia kormány megmarad-e az it teni sajtó legnagyobb 
része által kigúnyolt szándéka mellett. Valóban nem le-
het nevetségesebb, mint látni á l lamkormányt , mely a 

többi szabadságok közt a gyülekezési szabadságot is zász-
lajára irta és a kommunistákat , szoczialistákat, a dyna-
mitistákat szabadon engedi gyűlésezni, de a legszentebb 
Oltáriszentség nyilvános imádása s a megbántot t Isten-
ség kiengesztelése czéljából összejönni szándékolt eucha-
risticus congressustól megtagadja azt, amit a franczia al-
kotmány minden polgára számára biztosit : a vallás sza-
bad gyakor la tá t és a gyülekezési j og élvezetét. Vájjon 
oly rövideszünek vélik-e a franczia nemzetet, hogy a 
mostani köztársasági kormány ily hasonló esetben fu r fang-
jai t át ne lássa ? ! 

Addig is a franczia kath. lapok közlik t. Delaporte 
atyának jelentését a mul t évi május hó 25-én ta r to t t 

I eucharisticus congressushoz, mely a most megtar ta tni 
szándékolt gyűlésnek mintegy előszóját képezné. 

E jelentés főbb részeiben igy szól : 
1879 ben tör tént A nagy tudós és jámbor főpap, ki a 

vatikáni zsinaton és egész, nagyon rövid pályafutása alatt 
a kath . Belgiumnak dicsősége vala napjainkban, De-
champs bibornok (Belgium prímása, malines-i érsek) 
Francziaországba jö t t imádkozni egy szegény falusi plé-
bános, Vianney sirján. Találkozik ott két tiszteletre méltó 
nővel, kik égtek a vágytól dicsőíteni a legszentebb Oltári 
szentséget és akik sz. Jul iána1) s Margit-Mária korának 
versenytársai valának. Ezekben megfogamzot t azon, lát-
szólag agyrémes, de mindenek fölött magasztos eszméje 
egy congressusnak, melyben csupán az Eucharist ia Iste-
nének tisztelete, jó té teményei s érdekei tárgyal ta tnának. 

Amit igy a szeretet Lelke nekik szivükben mond 
vala, azt ők lelkesen kifej te t ték az egyház fejedelme 
előtt. Az egyházfejedelem mély megindulással hal lgatá 
őket ; elmélkedett , majd két franczia püspökkel ér teke-
zik vala, kiknek egyike a volt belley-i püspök, f t . Lan-
galerie auch-i érsek, a másik f t Richard, belley-i püspök 
és jövő párisi érsek-koadjutor vala. Ha a három főpap 
egyike nem volna még szerencsénkre életben, akkor azt 
mondanám: „Szentek tria"-sza. Igy azonban-diszkrét va-
gyok s arra szorítkozom, hogy azt magamban gondoljam. 

Nemsokára közbenjárul t az isteni Mester két oda-
adó szolgája ; az egyik az eucharistia apostola, a másik 
azon zarándoklatok apostola, melyek mind az Olt. szent-
séghez vezetnek ; én diszkrét vagyok és nem nevezem 
meg sem de Benque urat , az éji imádás egyesületének 
elnökét, sem de Damas urat , a zarándoklatok főbizottmá-
nyának elnökét. 

A csoport nem volt számos, de válogatott , és az 
ügy jó kezekben vala. 

L^gyanez időben barátaink és mintaképeink, é j-
szaki Francziaország katholikusai , engedelmeskedtek a 
kegyelem egy sugallatának, mely őket hajlandóvá tevé, 
hogy különféle gyűléseiken mindinkább foglalkozzanak a 
legszentebb Oltári szentség kultusával ; akkor alakítot-
ták ők az „Oblats du Saint-Sacrementu (Az Olt. szent-
ség fölajánlottai) társulatát , melyet az eucharistia való-
ságos lovagrendjének lehet mondani. 

Dechamps bibornok joggal óhajtá, hogy az első 
nemzetközi eucharisticus congressus Liège-ben (Lüttich), 

') Már megtartatott . Szerk. Sz. Juliána nevéhez fűződik Űrnapja behozatala. A ford. 
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szent Juliána városában tartassék. De nem akartak ké-
sedelmeskedni és az 1881 - diki év Belgiumra nézve a 
politikai heveny ideje vala. Időközben a kath. bizottság 
Lille-ben értesíttetett és ez lelkesedéssel sorakozott a 
eongressus eszméje körül. Elhatározták, hogy az első 
eucharisticus gyűlés Lille-ben tartassék. 

Ez az eucharisticus congressusok eredete, mint én 
hiteles tanuktól tudom. Yirág, mely az ars-i szent lelkész 
sirján fakadt. Megható köteléket képeznek azok Belgium 
és a katholikus Francziaország közt." 

A jelentés ezután idézi XIII . Leo pápa szavait, 
melyekkel az eucharisticus congressust oly fennen báto-
rította, majd az Avignonban, Liège-ben s Freiburgban 
(Svájcz) tartott congressusok történeti vázlatát adja, és 
így folytatja : 

„Az idén Toulouse fogja fogadni az eucharisticus 
congressust, és miután fogadta volna, diadallal vezetendi 
egész Lourdes-ba, ahol szeplőtelen Anyjának szeme előtt 
zengeni fog a bezáró hymnusz az Olt. szentségben jelen-
levő Istenhez : Ave, verum corpus natum de Maria Vir-
gin e ! 

A programm, mely mindig ugyanaz, ékesszóló a 
maga áhítatos egyszerűségében. 

I. osztály: Hit és áhítat, imádás és jóvátétel ; szent 
mise és áldozás. 

II. osztály: Nyilvános imádás: eucharisticus egye-
sületek ; történelem ; művészet és terjesztés. 

Ez minden. „Ez nem semmi, ez kevesebb mint 
semmi, mondják a szerencsétlenek, kik nem tudják, hogy 
az Ige test, mely köztünk lakozik." A „Figaro" nem fog 
róla szólani. 0 az ő fölséges publiczitását a szabók és 
matrózok számára tar t ja fön. 

„Ez tisztán a sekrestye dolga," jőnek kísértetbe 
mondani a hitszegény katholikusok, kik annyira meg-
részegültek a világ szomorú bölcseségétől, hogy alig- ma-
radt nekik egy szikrája az evangeliumi jó érzéknek. 

„Ez a végvonaglásban lévő társadalom fölemelkedése, 
mely kezdetét vette", mondjuk mi. Mert ama, haláláig 
beteg s erőtlen Lázár barátai szaladnak Jézus elé, kiált-
ván : „A keresztény Francziaország, melyet te szeretsz, 
beteg, és a mi szeretetünk ép most indul azon áldott 
sziklához, amelyen a Szeplőtelennel mutatkozni fog a re-
ménység, óh szeretett Mester, Te fejezd be a gyó-
gyítást !" 

Igaz, nagy dolog ez az eucharisticus eongressus, 
melynek utolsó szava a massabiellesi (Lourdes) grotta 
előtt fog mondatni. 

Ugy Lourdes-ban, mint Toulouseban, honnan érke-
zem, minden készület megtörténik, hogy önöket jól fo-
gadják. 

Toulouse-ban, hol a eongressus a tiszteletreméltó 
Desprez bibornok tekintélye alatt fog tartatni, önök ta-
lálkozni fognak az összes kath. csaták egyik aggharezo-
sával, aki hatalmas dolgot mivelt fejével vagyis inkább 
szivével. Nem találván ugyanis Toulouseban kedve sze-
rint való termet a eongressus számára, egész csendben 
épített olyat. Az eucharisticus eongressus fogja fölavatni 
és utána az összes kath. egyesületek használhatják. 

íme, uraim, hogyan lett az 5-dik eucharisticus eon-

gressus évében de Belcastel ur kőmivessé, de a javából 
való : szabad, franczia és katholikus ! 

Önök már tudják ; csütörtökön, jun. 25-én, az ur-
napi körmenet sz. Szernin jeles bazilikájában fog végbe 
menni és ott az Ur s nagyszerű kíséretének elvonulására 
a hasonlíthatatlan kryptában az apostolok és az angyali 
tudor csontjai repesni fognak a tisztelettől s örömtől. 
Századok jőnek és múlnak, és az élet kenyere soha sem 
fogyatkozik meg. 

Ecce panis Angelorum 
Factus cibus viatorum ! 

A eongressus a sz. István és Szernin egyházakra 
fog szorítkozni. A Legszentebb Oltáriszentség nyilvános 
körmenete a toulouse-i szabadkőműves hatóságoktól el 
lévén tiltva, a eongressus tagjai másnap Lourdes-ba 
mennek. 

A jelentés ezután igy végzi : 
„Lourdes bizonyára jó földje az Eucharistiának ! 

Ennek bizonyságául szolgálnak a misék, melyek ott 
20—30 ezer számra, sőt még több is, tartatnak egyet-
len év alatt ; bizonyságul szolgál a 380,000 áldozás 
1885-ben ; bizonyságul szolgál az Oltáriszentségben je-
len levő Istennek visszatérte a grottából a bazilikába 
esténkint a zarándoklat idején, mely ezen megható kör-
menetekből örökös Űrnapját képezi ; de Lourdes, mely 
annyi fenséges pompát látott, még soha sem látta egy 
egyetemes körmenet fényét, mely a királyok királyát az 
összes kath. nemzetek nevében követve, dicsőítse jótéte-
ményeit és megtorolja bántalmaztatását a fényes jóvá-
tétel által egyesülve Máriával. E dicsőséget akarja neki 
megadni a eongressus eucharisticus. 

Uraim ! mily következményei lesznek ily tettnek, 
ily hódolatnak, ily könyörgésnek ! Mit fog e pénteken 
1886. jun. 25-én Anyánk elragadtatott szive mondani Fia 
szivének? En nem tudom, de szivem azt mondja, hogy 
ez a fölszabadulás hajnala lesz, hogy a pokoli sárkány 
gyógyíthatatlan sebet fog kapni a Szeplőtelentől, és hogy 
ha tudunk bünbánókul oda menni, imádkozni s vissza-
jönni, a szűzi láb, mely tizennyolezszor nyugodott könyö-
rületesen a massabielle-i szirten, e napon győzedelmesen 
helyezkedhetnék az emberiség régi csábitójának fejére, 
hogy összetiporja. 

Szerencsések azok, uraim, kik azt mondhatják egy 
napon : „Ez azon óra, midőn szeplőtelen Anyjának te-
kintete alatt Jézus szive meg volt vigasztalva az eucha-
risticus eongressus és zarándoklat hódolata által, és én is 
ott valék." 

Javaslat. A toulouse-i eucharisticus congressusra vo-
natkozólag a eongressus következő óhaját fejezi ki : 

1. Hogy Francziaország katholikusai nagy számmal 
vegyenek részt a toulouse-i eucharisticus congressusban 
és különösen a lourdes-i zarándoklatban, mely annak ko-
ronáját képezni van hivatva. 

2- Hogy akadályozás esetén hő imákkal s jun. 25-én 
végzendő áldozással csatlakozzanak ez ünnepélyes napok 
hódolatához és jóvátételeihez. 

Tekintettel arra, 1. hogy XIII . Leo ő szentsége in-
tette az eucharisticus eongressus tagjait , hogy ezen szent 
gyűléseken fogadják meg magukban Jézus szivét vigasz-
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talni; — 2. hogy a péntek Jézus szive tiszteletének szen-
telt nap ; — 3. hogy helyén van a sz. Szív iránti tisz-
teletnek és a legszentebb Oltáriszentség tiszteletének 
szolidaritását erősiteni ; — 4. hogy szintén helyén van a 
szeplőtelen Szűz hatalmát Fiának szivére ugyanazon he-
lyen kikiáltani, hol ezen hatalom annyi csoda által nyil-
vánult : 

Junius 25-dikére vonatkozólag a congressus kifejezi 
azon óhajt, hogy 

pénteken, jun. 25-én Lourdes-ban buzgó hálaadás 
intéztessék Jézus szivéhez a jótétemények két századáért 
és hogy minden zarándok ujitsa meg ott önfelajánlását 
ez isteni szívnek." -f-

KATH. EGYLETI ÉLET. 
+ A Szent-László-Társulat, mely tudvalevőleg az 

idén fogja negyeds?:ázados jubileumát megülni, e napok-
ban küldi szét az egyházi és világi jótékony köröknek és 
egyéneknek ama kérelmét és felhivását, melyben a Romá-
niában elszórt katholikus véreink érdekében, különösen 
a bukaresti, turnszeverini, ploesti, stb. magyar nemzeti-
ségű katholikusok számára, kik nagyobbára szegény sor-
snak, vagy alapítványokért, vagy szeretetadományokért 
esedezik. Meg vagyunk győződve, hogy ezen kérelem szí-
ves fogadtatásra fog találni és az annyiszor oly fényesen be-
igazolt kath. áldozatkészség lehetővé fogja tenni, hogy a 
Szent-László-Társulat negyedszázados jubileuma eredmé-
nyekben és sikerekben gazdagon sikerüljön. 

= A szatmári növendék-papság „Sz, Ala josá ró l ne-
vezett magyar egyházirodalmi iskolája f. hó 27-én tarot ta 
bezáró gyűlését, melynek gazdag müsorozatában tudo-
mány, szépirodalom és zeneművészet működének közre. 

IRODALOM. 
Jelentés 

a Szent-Ist ván-Társulat pályázatáról. 
Van szerencsém jelenteni, hogy a Szent-István-Tár-

sulat irodalmi bizottságának f. hó 1 jén tartott ülésén a 
népiratkákra vonatkozó pályázatra beérkezett pályaművek 
bírálói itéletöket benyújtották. — A két bíráló Ítéletéből 
kitűnt, hogy a négy pályadíj valamelyikére érdemesítendő 
pályamunkák közül csak egy az, a melyre nézve a bírá-
lók egyetértenek. — Miután mindkét biráló a három pá-
lyadíjra érdemeseknek más és más munkákat jelölt ki, 
— szüksége forgott fen annak, hogy a választmány ha-
tározatához képest a 8 illetőleg a 7 pályamunka a választ-
mány által kiküldött harmadik bírálónak adassék ki fe-
lülbírálás végett. — A harmadik biráló munkájával 8 
nap alatt elkészül. — Jelentem továbbá, hogy az irodalmi 
bizottság a jutalmazandó 4 pályamunkán kivül még 6-ot 
így összesen 10-et jelölt ki olyanoknak, melyek ez idő-
szerint sajtó alá kerülnek. — Ugy a pályadíjak oda-
ítéléséről, mint a kiadandó müvekről e lapok utján érte-
sítem az illető érdeklődőket. 

Budapesten, 1886. jul. hó 2-án. 
Hummer Nándor, 

a Szent-István-Társulat t i tkára. 

-j- Felhők é s sugarak. Kulcsár Ernő költeményei, 
Budapest, Rózsa Kálmán és neje kiadása, 1886. 16-r. 183 1. 

Mit akar e költemény-füzér a ,Religio' hasábjain ? . . . 
Elismerését annak, hogy e költemények szerzőjének lel-
kében vallásosság — az alaphang. Kulcsár ur igazi köl-
tői tehetséggel bir ; múzsája könnyed, nemes, szemérmes 
és vallásos, - csak néha-néha kell vigyáznia, nehogy a 
komolyság komorságba csapjon át. Maradjon világnézlete 
mindig oly derült és reménynyel teljes hangulatu, a mi-
lyenről ,Mater purissima" czirnü költeménye tanúskodik. 
Ajánlásául még felemiitjük, hogy a szép kiállítású füzetke 
Kanovics Béla Mór budapest-józsefvárosi plébános urnák 
van ajánlva. 

- VEGYESEK. 
*** Simor JánOS bibornok hgprimás legutóbbi 

szt.-István-társulati beszéde még folyton foglalkoztatja a 
kath. sajtót külföldön. Legutóbb a londoni ,Catholic Ti-
mes'k nyilatkozott róla. E nyilatkozatot, mely reánk Ma-
gyarország összes katholikusaira nézve megtisztelő, jö-
vőre közöljük. 

— Császka György szepesi püspök ur ő exclja f. hó 
18-án végezte fényes, áldásos bérma-körutját Arva-Nagyfalu 
mezővárosában. 0 exclja Arvamegye 27 plébániájából kö-
rülbelül 9000 hívőt részesített a megerősítés malasztjában. 
Pertransiit benefaciendo : ezzel lehet jellemezni a szelid-
lelkü főpásztor bérmauti fáradozásait. 0 excjának megje-
lenése mindenütt felvillanyozta az ősi vallásosság és haza-
fiság 'boldogító szellemét. 

— Montenegro javítani akar viszonyán a kath. egy-
házhoz. Eddig a katholikusok sorsa e kis rablóországban 
rosszabb volt, a schisma türelmetlensége miatt, mint akár 
in partibus infidelium. Az apostoli szentszék Tondini bar-
nabita atyára bizta a mentenegrói megbízottakkal való 
tárgyalások vezetését. 

— Manning bibornok jun. 23-án a kensingtoni pro-
cathedralis templomban egyházmegyéje papságával zsina-
tot tartot t . 

— Taschereau québeci bibornok-érsekhez Canada tör-
vényhozó testülete ülésből intézett üdvözlő iratot bibor-
nokká emeltetése alkalmából, úgyszintén az apostoli szent-
székhez szintén ülésből ment köszönő irat a Canadára esett 
kitüntetésért. 

— Németországban az egyház helyzete szemláto-
mása javul. A „Kuryer Poznanski," a poseni érsek köz-
lönye, legújabban jelenté, hogy a jezsuiták innsbrucki 
hittudományi karában tanult papok, illetőleg papjelöltek, 
ezentúl szabadon fognak fungálhatni. Ez óriási vívmány, 
tekintve, hogy jezsuitákról s az ő tanítványaikról van a 
szó, kiktől a protestáns orthodoxia leginkább szepeg. 

Felhivás előfizetésre. 
Kérjük féléves t. olvasóinkat az előfizetés mielőbbi 

szives megtevésére. 
Előfizethetni akár a szerkesztőnél, akár Rudnyánszky A. 

könyvnyomdájában, félévre 5 fttal. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcz a 8. sz.) 
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Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, julius 7. 2, II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszméli és Tanulmányok : Világszemle. — A müveit Európa tudósainak háromszázados tévedése. — A lateráni 
bazilika. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Egy „püspök" nyilatkozata. — S z e g e d : Bérmálás és még valami. — Hivatalos. — 

Vegyesek. 

Világszemle. 
ír. 

Irhon szenvedéseit az egész világ tudja, de 
ismerni csak kevesen ismerik azoknak valódi 
természetét és páratlan keserűségeit. Az embe-
rek tudják, hogy Angolország királyai és parla-
mentjei alatt, az irek, kivált kath. hitökhöz való 
ragaszkodásuk miatt, kegyetlen üldöztetést szen-
vedtek; de azt sokan nem is képzelik, hogy ezek 
az üldözések voltaképp még most sem szűntek meg. 

Igaz, hogy a kath. vallás nyilvános gyakor-
lata szabad : ámde az ir sziget ősi, kath. lakos-
sága más alakban éppen oly kegyetlen, engesztelhe-
tetlen, ördögi üldözés tárgya, mint akár Erzsébet 
és Cromwell idejében. És ennek az üldözésnek 
egyik forrása, a protestánsok nagyobb részében 
most is épp oly élénken, mint valaha, élő gyűlö-
let a kath. egyház ellen ; másik forrása pedig az 
angolszász fajnak sajátságos önzésében rejlik, a 
mely magát világuralomra már természeténél 
fogva érzi hivatottnak, az ir fajban pedig ter-
mészetüknél fogva alsóbb rendű lényeket lát, 
kiknek fatumszerü rendeltetésök az angolszász 
faj akaratának eszközei lenni. Tehát vagy bele-
éli magát az ir faj a helótaság helyzetébe, és 
akkor az angolszász faj kegyesen megengedi az 
irnek, hogy tengesse az életét ahogy tudja; vagy 
ha nem tudja magát beleélni: akkor pusztulnia 
kell, vagy kivándorlás által Amerikába, vagy 
nyomor és éhhalál által hazájában. Emberiebb 
sorsra, politikai, nemzetgazdászati s társadalmi 
önállóságra az angolszász faj nagy része az ir 
fajt képtelennek tartja. Még a kath. vallású an-
golok között is többen vannak e véleményben. S 

tudjuk, hogy az angolszász fajnak az ő vélemé-
nye — erős akarata is egyúttal. 

Az is sajátságos jelenség, és Gladstone tö-
rekvéseinek útjába valószinüleg az fogja gördi-
teni a legfőbb akadályt, hogy az angolszász faj 
nagy része azt hiszi, hogy az 1829-iki emanczi-
páczióval és az azóta lefolyt ötven év átalakulá-
saival az angolszász faj mindent megtett, a mi-
vel az ir nemzetnek politikailag és ethikailag 
régóta tartozott. Egy igen előkelő katholikus an-
gol (Norfolk herczege) nem rég oda nyilatkozott, 
hogy „ötven év óta az angol nép kimerité magát 
azon jogtalanságok megszüntetésében, a melyek 
miatt az irek panaszkodnak."1) 

Ám lássuk mi történt az ir néppel ötven 
év óta. Kezdjük egy püspök tanúságává], a ki 
Meath megyéből egy nap alatt 700 embert lá-
tott kidobatni hajlékukból angolszász földesuruk 
által. Egyetlen egy kivételével, úgymond a fő-
papi tanú, ezek az emberek egy fillérrel sem 
tartoztak a földbirtokosnak. Két családban éppen 
hagymáz pusztitott. Mit tettek ezekkel ? Nem 
dobták ki az utczára, hanem levették a háztetőt, 
hogy az októberi eső és szél végezze a többit. 
Másnap a tető leszedése után négy holttestet 
vittek ki a fedetlen házból. Az illető helységnek 
lelkésze, mint szemtanú, ezt i r ta: „Soha sem fo-
gom feledni azt a borzalmas jelenetet, melynek 
tanuja valék. A nők jajveszékelése, a gyermekek 
sikoltozása, remegése, azoknak a becsületes mun-
kás embereknek néma zokogása — könnyeket 
csaltak mindenkinek szemébe, a ki jelen volt. 
Láttam a kirendelt rendőrség tisztjeit és közem-

*) Annales Catholiques, 1886. jun. 26. 
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bereit is mint kis gyermekeket sírni, midőn en-
nek a népnek keserves szenvedéseit látták, tudva 
azt, hogy ők arra vannak kirendelve, hogy min-
denkit felkonczoljanak, aki ellenszegül. Az őszi 
napéjegyen idején rendesen megeredő eső pata-
kokban omlott egész éjen át és kegyetlenül fel-
világositá ezeket a tető nélkül maradt szegény 
lényeket állapotuk rettenetes valóságáról. Más-
nap meglátogattam őket, hogy minden vigaszta-
lásban részesítsem, a mi csak tőlem kitelik. Mi-
dőn e szerencsétlen férfiak, nők és gyermekek 
azok közöl a romok közöl, a melyek előbb az ő 
ép hajlékuk vala, egymásután kivánszorogtak, 
teljesen átázva, sárba merülten, hidegtől és éh-
ségtől reszketve — igazán oly látványt nyujtá-
nak, a milyennél megrendítőbbet képzelni sem 
lehet." 

Es ha kérdezzük, miért nem hagyták meg 
e szegény kiüzötteknek legalább hajlékukat, hol 
meghúzhatták volna magukat : egyszerűen azért, 
mert a föld protestáns ura igy akarta. Halljuk 
ugyanezt a szemtanú lelkészt: „A földbirtokosok 
több mértföldre köröskörül kiadták a parancsot 
bérlőiknek, hogy elfojtva emberséges érzelmeiket, 
üldözött szomszédaiknak még csak egy éjeire se 
adjanak szállást, — iszonyú megtorlás terhe alatt. 
E szerencsétlen szomszédok közöl sokan képte-
lenek valának családjaikkal együtt kivándorolni 
s ugyanakkor hazájukban is minden kar ellenök 
fordult. Elűzték őket arról a földről, melyre az 
isteni gondviselés helyezte őket, és látni valának 
kénytelenek, hogy az a társadalom, a melyben 
születtek és éltek, az élet minden útját kegyet-
lenül elzárta előttük. Mi volt az eredmény? Hiu 
küzdelem után a betegség és nyomor ellen, ke-
serves egymásutánban a szegények házából 
(Workhouse) a sírba szálltak és 3 év alatt körül-
belül x/4 része ez áldozatoknak már a temetőben 
í^ugodott." 

És hogyha ez kivétel volna ! De nem ! Ez 
rendes állapotja e szegény népnek. 1845-ben egy 
Walsh nevü földbirtokos egy egész falut lerom-
bolt Belmulletben. 1848-ban, két szomszéd falu-
ban 50 házat bontottak szét, tél közepén és 40 
mértföldnyire a legközelebbi menedékháztól. Ek-
kor 140 család 800 taggal maradt hajlék s ke-
nyér nélkül. Csupán 1849-ben, mondja Ray, több 
mint 50,000 család űzetett ki irgalmatlan követ-
kezetességgel szerény hajlékukból s jutott az ut-
czára minden nélkül. Ez az 50,000 család több 

mint 200,000 embert foglalt magában, mert az 
ir család rendesen igen népes. 

Tiz év alatt, 1841—1851-ig, az igy lerom-
bolt házak száma 285,545-re emelkedett. John 
Bright, a hires radikális képviselő, és a nép állí-
tólagos patrónusa, nyilt parlament előtt szólt e 
tényről és számról, és a parlament, a jog és 
igazságosság e fényes székhelye — köhécseléssel 
fogadta a jelentést. És ezzel punctum. Ily igaz-
ságos Anglia az ir néppel szemben! 

Az éhhalál, angolul starvation, most is még 
mindig rendes rovat az ir nép halálnemei között, 

Mindent összefoglalt Bagshawe nottinghami 
katholikus püspök, midőn mult évben ezt irta : 
„Irland adminisztrácziója Angolország és az angol 
parlament által, kivált az Unió vagyis a protestáns 
ir parlament megszüntetése óta e század elején, 
nem mondható sem igazságosnak, sem jótékony-
nak, sem sikeresnek; ellenkezőleg, az egészet önző 
irigység sugallta és e szerencsétlen országot ir-
tózatosságokkal, romokkal és pusztulással árasztá 
el mód és szám nélkül. Nagy ideje már, hogy 
Irlandnak saját ügyei vezetését megadják." 

A müveit Európa tudósainak 
hdromszázados tévedése. 

Megválva legalább is huszonegy tekintélyes névtől1) 
„Krisztus követését* Gersen Jánosnak tulajdonította a 
mult évtizedek tudós irói által szervezett közvélemény ; 
ámde szemben oly roppant irodalommal, melyet e vitás 
kérdés háromszázadon át keltett, az ítéletet könnyű szer-
rel hozták meg, a dolgot csak könnyedén ütötték nyélbe 
a benczés apátnak számos tisztelői. 

Megadjuk magunkat s feladjuk érveinket ? — 
Nem lehet. — — 
Valgrave'2) s Cancellieri3) ismerik ugyan az olasz 

benczés viselt dolgait, Canetti4) is megírta Gersen életét 
s ez élet- és jellemrajz kellemes irályban szerkesztve meg-
lepő5) adatokat tar talmaz; az olasz Mella,6) a szelidlelkü 

V. ö. Dr Wolfsgruber, Giovanni Gersen, sein Leben und 
sein Werk. Augsburg 1880. 45 s köv. lap. 

2) V. ö. Valgravius, Vita Gersenis et elogium libri cum 
icone. Paris 1664. 

3) V. ö. Cancellieri, Notizie storiche e bibliographiche di 
j Gi. Gersen di Cavaglià. Roma 1809. 

4) V. ö. Canetti, Notizie biographiche di Giov. Gersenio, 
abbate di S. Stefano in Vercelli. Ed. 2. Vercelli 1879. 

5) Látszólag meglepő. 
6) V. ö. Civiltà cattolica ser. IX. vol. V. 145—151, 294-307 ; 

' Vol. VI. 23 42, 297,298-318, 673—692. — Ezen czikkek, Mella je'-
zustársasági atya czikkei, külön füzetben is megjelentek ily czim 
alatt : Deila quistione Gerseniana. Prato 1875. 
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tudós Gr isar 1 ) és W o l f s g r u b e r , 2 ) az a n g o l T h e T a b l e t 3 ) név-
telene, Ducis , 4 ) R é n a n , 5 ) Passmoser 1 ' ) b a r á t u u k és mások a 
kü l fö ldön v i l á g g á b o c s á t o t t á k é r d e k e s m ü v e i k e t s e m ü -
vekben az olasz Gersen üli . . . meg nem érdemlett d i ada -
lait ; Gersen mel lé s o r a k o z o t t a k ö z ö t t ü n k m é l t á n n a g y 
becsben t a r t o t t M a g y a r Á l l a m , 7 ) a Re l i g io , 8 ) az U j M a -
g y a r Sion' J) s a K ö z o k t a t á s " ) vezé r l e t e a l a t t az összes 
m a g y a r s a j t ó i s :*) de az é r v e k ? — — tiz év ó ta a l ig 
k e r ü l t e ki figyelmünket, a m i t a m ü v e i t E u r ó p a n e v e -
zetes t Gersen m e l l e t t f e l h o z o t t s a f e l h o z o t t é r v e k m é g 
csak arról sem győztek meg bennünket} hogy Gersen va-
laha létezett. 

1) V. ö. Zeitschrift für kath Theologie. Innsbruck 1877. 
481-—487. lapon olvasható czikkét. 

2) Y. ö. Mainzer Katholik. 1877. Januarheft. Wolfsgruber's 
Art. — Dr Wolfsgruber, Giovanni Gersen. sein Leben und sein 
Werk. Augsburg 1880. — Dissertatio Delfauii praef. ad J. Gersen 
de Imitatione Christi libri IV. ed. Wolfsgruber. Vindobonae 1879. 
pag. LXXXVII. -

3) V. ö. The Tablet. London 1876. Yol. 48. Nr. 1901—1908. 
4) Y. ö. Ducis, L'auteur de l'imitation. Anecy 1876. 
5) V. ö. E. Rénan, Etudes d'histoire religieuse, pag. 334. 
") Y. Ö. Brixner Kirchenblatt 1876 Jahrg. Nr. 7. 
7) „Magyar Állam" 1884 aug. 23. 

„Religio" 1877. I. félév 26 s köv. szám. 
6) Y. ö. „Uj Magyar Sión" 1873. nov. füzet 
1 ') Közoktatás (a jeles tollú Tomor tanár ur szerkesztése alat t 

megjelent lap) 1883. 25. 
*) Ehez, az igazság érdekében, két észrevételt csatolunk. Az 

egyik az, hogy nem az egész magyar sajtó lett Gersenistává Pél-
dául az általunk szerkesztett „Kath. Theol. Folyóirat" 1. évf. 240— 
263. 1. a tudós szatmári kanonok Ivsik Ferencz ur ő nsga tollából 
„A De Imitatione Christi czimü könyv szerzőjének kérdéséhez" cz. 
alatt igen takaros értekezés jelent meg egyenesen a Gersenista Wolfs-
gruber „Septem motiva contra Thomam de Kempis" cz. könyve ellen. 

Második észrevételünk a Religiora vonatkozik. Igaz, hogy 
az 1877. I. felének 26 sk. szsz. a mainzi ,Katholik' után a Religio 
egy értekezést közölt, a melyuek fafcitja az vala. hogy a De Imi-
tatione Christi cz. könyv szerzője Gersen vercellei apát. 1878-ban 
azonban, más kézbe menvén át a ,Religio' szerkesztése, a Kempis 
Tamás-féle disputabilis kérdés — maradt nem Gersen részére el-
döntött, hanem maradt az a mi mindig volt s valószinüleg lesz is, 
maradt disputabilis kérdés. 

Ezen az állásponton keltek szerkesztésünk alatt a ,Religio' 
következő nyilatkozatai e kérdésben : 

„Bár ki volt annak szerzője, akár Kempis Tamás, akár mint 
sokan tart ják más stb." (Religio 1881. I. 17 1. 2. old.) És (U. o. 1881. 
I. 145 1. 2. old. Nogáll fordításnak recensiójában :) 

„Kiváló figyelemre méltó az előszóban az e munka szerzőjé-
nek kivolta iránt felvetett kérdés, mely napjainkban, a mint több-
ször történt, megint nagy hullámokat vet. Szerző ugyan e kérdésbe 
tüzetesen nem bocsátkozik ; „mert — mint magát kifejezi — a ha-
gyományos közhiedelmet (a mely Hamerken vagyis Kempis Tamás-
nak tulajdonitja a „Krisztus követését") a kegyeletnek e zománczát 
én nem bántom." Azonban egy elejtett nyilatkozatából félreismer-
lietlenül észre lehet venni, hogy a mac as forditó minő vélemény-
ben van ez épp oly kényes, mint a Kempis-irodalomban fontos kérdést 
illetőleg. „Én ugy hiszem — irja az előszóban — hogy „Krisztus 
követéss" nem egy ember munkája. Egy embertől ilyen munka 
nem is telik. Ennyi mézet nem egy méh hordott össze : századok 
dolgoztak rajta. Nem egy elme vívódásai, nem egy sziv örlődései, 
századok lelki életének tapasztalásai, századok életbölcseségének 
kincsei rakódtak össze benne. Azt igenis, hiszem, hogy ez arany-
nál-ezüstnél becsesebb munka onnan került, honnan Európa min-
den aranyja-ezüstje tisztára olvasztva szerteomlott — szent Bene-
dek vinnyéiből. De ezzel nem mondom, hogy az nevezet szerint a 
kérdéses benedeki apát tollából kerüli. E gyöngynél gyöngyebb könyv 

D e h á t n e m k ü l d ö t t e - e assisi sz. F e r e n c z k i k é p e z -
t e t é s v é g e t t Y e r c e l l i b e G e r s e n h e z h i r e s k é t le lki g y e r -
m e k é t , p á d u a i sz. A n t a l t és M a r s h Á d á m o t ? 1 ) 

B izony n e m . — 
M a r s h Á d á m u g y a n i s , m i n t o x f o r d i t u d ó s l épe t t a 

f e r e n c z i e k r e n d é b e s m i k é n t kortársa és b a r á t j a m e g -
j e g y z i , 2 ) j ó v a l sz. F e r e n c z ha l á l a után j ö t t á t O laszo r -
s z á g b a H o g y a n k ü l d h e t t e vo lna t e h á t őt, a hires tudóst, 
a szen t r e n d a l a p i t ó Y e r c e l l i b e i s k o l á b a ? — 

S p á d u a i A n t a l ? — h á t ő t m i k o r is k ü l d t é k Y e r -
c e l l i b e ? ! — Gersen védői s ze r in t a k k o r , midőn a t a n f o -
l y a m o t Mi l ánóbó l Verce l l i be áthelyezték. : H) A r e n d e l k e -
z é s ü n k ö n ál ló ős rég i i r o t t o k m á n y o k é r t e l m é b e n 4 ) ez az 
á t h e l y e z é s e z e r k é t s z á z h u s z o n n y o l c z b a n t ö r t é n t s e k k o r 
k ü l d t e vo lna A n t a l t sz. F e r e n c z Y e r c e l l i b e ? — 

N e m , az n e m l e h e t ; m e r t a s zen t k é t évve l e lőbb 
m á r m e g h a l t . — 

De t e g y ü k fel, h o g y W a d d i n g n a k 5 ) á l l í t á sa o k a d a -
t o l h a t ó s p a d u a i A n t a l e z e r k é t s z á í ' h u s z o n k e t t ő b e n m e n t 
az o lasz a p á t i s k o l á j á b a , h o g y o t t ö t év ig t a n u l j o n ; ho l 
m a r a d ez e se t r e a ke l lő idő, m e l y n e k k e r e t é b e n P á d u á -
n a k n a g y fia t ö r v é n y e s e g y h á z i o k m á n y o k k a l i gazo l t oly 
n a g y m ű k ö d é s t f e j t e t t ki ?) — P á r h ó n a p " ) oly á ldásos , 
sok fé l e m ű k ö d é s r e n e m e l egendő . 

E g y é b i r á n t m időn W a d d i n g s elCde l i s saboni M á r k , 7 ) 

nagysokáig csak egyes kolostorok, egyes intézetek, meglehet egyes 
I választott lelkeknek volt ritka, drága kincse, a nép birtokába nem 
! jutamodhatott ; midőn ennek lehetsége megjött, midőn a képiratok 
! költséges másolatait a sajtó lejárta — Hamerken vagyis „Kempis 

Tamás" czimén ju to t t közkeletre. . . E nézet kétségkívül nagyon 
figyelemre méltó, s alig hihető, hogy az ellen főbenjáró nehézséget 
lehetne támasztani. E nézet elfogadása mellett nagyon is érthető : 
miért nem lehet akár Gersen akár Hamerken javára eldönteni a kér-

! dést." Nogáll e nézet nyilvánítása által uj ösvényt nyitott az e kérdés 
! eldöntése ügyében fáradozó búvároknak " Ez a Religio álláspontja. 

Ennyit az igazság érdekében; annyival is inkább, mert más-
. felől „a nagy becsben tar tot t" ,Magyar Állam' pláne már gyűjtést 
: is rendezett Gersen szobrára. A Bel. szerlc. 

1) V. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck 1877. lap. 
486. — Azt is mondják, hogy assisi sz. Ferencz ellátogatott Ver-

j cellibe Gersenhez. — Honnét tudják ? hol hallottak valami bizo-
I nyosat e látogatásról ? — Sehol (v. ö. Theolog. Quartalschrift. Tübin-
I gen 1880. lap. 100). Hogy pedig assisi sz. Ferencz levelet is irt volna 

Gersennek s hogy Gersentől is maradt volna fenn oly irat, melyben ő 
; páduai Antalt dicséri, — azt már most Gersen vé lői is kétségbe von-
! ják (v. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck 1877. lap. 486.) 

2) V. ö. Monumenta Franciscana, ed. Brewer. Londini 1858. 
pag. 15. sq. 

I 3) V. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck. VI. kö-
I tet 713 lap 

4) Az eredeti okmány elveszett ugyan, de megvan Vercelli-
ben az „archivio civico" kéziratai között az eredeti okmány má-
solata a 14. századból (v. ö. Vol. I. del. cod. ms. dei Biscioni, fol. 
395 ; vol. IV. fol. 455). E másolatot közzétette Savigny (Geschichte 
des römischen Rechtes. Aufl. 2. III, 668). Vallauri (Storia delle 
università degli studi del Piemonte. Torino 1845. I. 215.) és Bal-
liano (Deila università degli studi di Yercelli nel medio evo. Ver-
celli 1868. pag. 38). Cantù, De Gregory, Durandi és mások a tan-
folyam áthelyezéséT 1220 évre teszik; de tévednek s tévedésöket 
kimutatja Mandelli (Il commune di Vercelli III. 8. sqq.) 

b) V. ö. Wadding, Annales minor, edit. 2. II. 48. ad ann. 1222. 
6) Páduai sz. Antal f 1229. évbén, ámde a jelezett föltevés 

szerint Vercelliben csak 1227-ben végezte volna be tanulmányait. 
7) V. ö. Delle croniche degli ordini instituiti dal P. S. 

Francesco dal R. P. Marco da Lisbona II. 43. Panna 1581. 

2 * 
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továbbá sz. Fereiicznek ősi legendája1) s az ötszázados 
Antal-codex2) Vercellibe küldik Marsh Ádámot és páduai 
sz. Antal, mind a kettőt az Agoston-rendüeknek sz. András-
ról czímzett apátjához utaztatják s vájjon Gersen volt 
ez apá t? — 

Nem ; mert Gersen védői azt állítják, hogy tudós 
apátjok Yercelliben a sz. Istvánról nevezett benczés ko-
lostornak volt főnöke.3) 

Mit törődnek azonban ezek az urak azzal a csekély-
séggel (?), hogy a benczés nem ágoston-rendű szerze-
tes ? ! — Nekik Gersenre minden áron szükségök van, s 
azért Gersennek történeti személynek kell lennie. 

Mella, Wolfsgruber és Pez ismerik a müveket is, 
melyeknek Gersen a szerzőjök, della Chiesa pedig felfe-
dezte őt a sz. Istvánról czimzett kolostor apátjainak 
lajstromában ; tehát Gersen személyének létezéséhez két-
ség nem férhet. 

Nem férhet ? — Lássuk. 
Pez Bernát a „thesaurus anecdotorum novissimo-

ruin" hires szerzője azt állítja,4) hogy az a „tractatus," 
melyet ő feltalált,0) Gersen apát müve : a tudós Peznek azon-
ban nincs igaza ; mert azt a dolgozatot Peraldus Vilmos 
dömés irta, bizonyságunk Peraldus kortársa de Salanhaco.15) 

Mella azt mondja, hogy a „commentarius in Can-
tica canticorum," mely Turinban a nemzeti könyvtár 
kincse,7) Gersen müve. Mella azonban szintén téved ; mert 
a turini codex béltartalmával teljesen megegyező, hét 
századdal ezelőtt készült dijoni8) és toursi") kéziratok 
ezen „commentarius" szerzőjének nevét a feledéstől meg-
mentették s ezek szerint a turini kéziraton olvasható 
„abbas vercellensis" a Citeauxból Vercellibe átszármazott 
Tamás cziszterczita.10) 

') Antiqua legenda sancti Patris nostri Francisci. V. ö. Cod. 
Val. lat. 4354. fol. 65» 66* • 

*) V. ö. Codex num. 74. Bibliot. di st. Antonio. Ezen páduai 
codex a 14. századból származik. 

3) A szent Andrásról nevezett kolostor Yercelliben 1224 év-
ben történt alapittatása óta egész eltöröltetéseig az Agoston-ren-
düek tulajdona volt. Gersent ezen kolostor apátjának s követke-
zőleg Ágoston-rendűnek egyedül csak Yalart tar t ja (V. ö. Malou, 
Recherches histoi-iques et critiques sur le véritable auteur du livre 
de l'Imitation de Jésus-Christ. Ed. III. pag. 260. Historisches Jahr-
buch Münster 1881. Bd. II. 150.) 

4) V. ö. Thesaurus anecdotorum I. pag. LXXX. 
5) Tractatus de professione Monachorum. 
6) V. ö. Tractatus de quatuor, in quibus Deus praed. ordi-

nem insignivit. Cod. Minervit. — A bolognai egyetem könyvtárá-
ban 1514. szám alatt található codex, mely a 13. századból való, 
nemcsak Peraldust vallja a kérdéses dolgozat szerzőjének, de egy-
szersmind jelzi, mi adott e dolgozatra alkalmat. „Scripsit, úgy-
mond, expositionem professionis regulae Benedicti ad Cluniacen-
sium petitionem." Ezen mii fenlevő manuscriptumait illetőleg cfr. 
Quétif-Echard, Scriptores Ord. Praed. I. 134 és II. 334. 

7) Casini katalógusában (pag. 234) idézve találjuk e „Com-
mentarius in Cantica canticorum" czimü dolgozatot ; az is jelezve 
van Casininál, hogy a szerző „abbas vercellensis." A jelvény, mely 
alatt a turini könyvtárban e mü fellelhető, E. V. 21. 

8) 44. szám alatt. 
9) 78. szám alatt. 
10) A dijoni és toursi codex kezdetén ez áll : „Reverendo 

patri Domino poncio dei gratia clarimontensi episcopo Fr. Thomas 
quantuluscunque Cisterciensis monachus." — Pontius 1170—1189 
évig clermont-ferrandi püspök volt (Y. ö. Gams, Series episcop. 
pag. 538.) 

Ámde Gersen védői hajthatatlanok s ha Peraldus 
dolgozata és a turini codex ki is siklott kezeik közöl, 
tudnak ők még más oly müvekről beszélni, melyek ke-
gyeltjük mellett bizonyítanak. 

Ott van, úgymond Mella és Wolfsgruber, a szerző-
désekről1) kiadott dolgozat s areopági Dénes müvei felett 
kidolgozott kommentár.2) 

Amarról szólnunk felesleges, minthogy Mella maga 
sem tulajdonit neki nagyobb fontosságot;3) a második 
pedig? — Hát biz ennek szerzője is, miként a turini kéz-
iraté, ismeretes. 

S ki ez ? — 
Mella és Wolfsgruber szerint Gersen. 
Hol a bizonyíték ? 
A codex, úgymond Mella és Wolfsgruber, a Ver-

celliben virágzó kolostor apát já t vallja szerzőjének ; a 
szerző ennélfogva csak olasz lehet. 

Lássuk, mit szól ez érveléshez maga a kézirat? — 
„Sicut ante annos XX diligenter tractavi, úgymond,4) 

in claustro sancti Victoris Parisiensis super princípium 
VI . capitis Isaiae : Vidi Dominum." — E szavakból ugy 
hiszszük, joggal következtethetjük Mella és Wolfsgruber 
érvelésének helytelenségét; a szerző ugyanis, mielőtt Ver-
celliben e müvet irta, Francziaországban működött. 

Ki tehát a szerző ? 
Nem más, mint az, kit ezerkétszázhuszonnégybeu, 

mint a sz. Andrásról nevezett kolostor perjeljét, Thomas 
Gallus név alatt említenek Vercelliben a közzétett okmá-
nyok ;5) mert ő lett később apát ugyanott s ő volt az, 
ki előbb több éven át tanított a párisi kolostorban. 

De hát della Cchiesa nem fedezte-e fel Gersent a 
sz. Istvánról czimzett kolostor apátjainak lajstromában ? 
— Nem szerepel-e a felfedezett lajstromban 1230 évnél 
„Joannes Gersen, qui eruditissimum tractatum de Imita-
tione Christi composuit?" 

Bevalljuk, hogy della Chiesa történelmi munkájá-
ban6) olvastuk mi is ezt a la js t romot; de e lajstrom sze-
rintünk nem hiteles, hitelt érdemlő-nem lehet. Avagy 
érdemelhet-e hitelt az a közzétett okmány, melyről ké-
sőbb7) maga a feltaláló sem akar tudni semmit? — 

x) De contractibus. 
2) E kommentár már 16. század elején sajtó alá került (V. ö. 

Opera Dionysii. Argentinae 1502. fol, 287 a). 
3) V. ö. Mella, Della controversia Gerseniana. Prato 1875. 

lap. 12*. 
4) A flórenczi biblioteca laurenziana kéziratának „de coelesti 

hierarchia" czimü bekezdésében (cap. 10.). Y. ö. Plut. XYI. dext. 
cod. 8. 

5) V. ö. Frova, Gualae Bicherii Presb. Card, vita et gesta. 
Mediolani 1767. pag. 136 sq. 

6) Y. ö. História chronologica episcoporum et ablatum Pe-
demont. Ed. 1648 (Turin) pag. 291. — Napione e század kezdetén 
Wolfsgruber szerint (v. ö. Giovanni Gersen 9 lap.) még látta a 

j feltalált eredeti lajstromot ; Napione tekintélyére azonban mi so-
kat nem adunk, mert ő az igazságot nem mindig szerette kimon-
dani (v. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck Bd. VI. 
pag. 708.) 

') Della Chiesa 1657-ben kiadott „Corona reale di Savoia" 
czimü munkájában (pag. 210. sq.) bőven tárgyal a sz. Istvánról 
nevezett kolostorról is s e helyen már semmit sem tud e kolostor 
hires apátjáról, Gersen Jánosról. — S nem bizonyit-e a mellett, 
hogy ez állítólag régi lajstromot della Chiesa készitette, hogy azon 
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Egyébiránt belső érveink is vannak, melyek della 
Chiesa lajstromának hitelességét megdöntik s e belső ér-
vek a következők : 

a) az állítólag feltalált s della Chiesa által közölt 
régi lajstrom hű másolatában oly nyomokra akadunk, 
melyek az irat régisége ellen bizonyítanak. A lajstrom 
ugyanis a hetedik apátról azt mondja, hogy annak „Si-
mon de Bondonis" volt a neve, quem Corbellinus", úgy-
mond folytatólag, „Simonem Massarolam appellat." - S 
vájjon Corbellinus nem volt-e della Chiesa kortársa1) s 
nem az következik-e ebből, hogy e lajstrom della Chiesa 
idejében készült ? ! Ehhez járul 

b) azon körülmény is, hogy della Chiesa lajstroma 
szerint a kolostor kilenczedik apát ja ötvennégy, az ötödik 
pedig kilenczvenhárom évig állott volna Vercelliben a 
benczések élén. Lehetséges ez ? Vagy tán a sz. Istvánról 
nevezett kolostor apátjai praehistorikus emberek vol-
t a k ? ! — 

Sem della Chiesa apát-lajstroma, sem a Gersennek 
tulajdonított müvek nem győznek meg ennélfogva ben-
nünket arról, hogy — — — Gersent történeti személy-
nek tartsuk. (Folytatjuk.) 

A lateráni bazilika. 
(Vége). 

Akkorában kellemetlen háborgatás fenyegetett az 
olasz kormány részéről. Az a régi művészet oltalmazója-
ként akart fellépni s a Laterán ujitási munkálatait meg-
akadályozni. Coppino közoktatásügyi miniszter, az isme-
retes P. Tostinak mint Olaszország szent emlékei királyi 
bizottsága elnökének meghagyta, hogy néhány kétes te-
kintélyű egyéniséggel tanácskozzék a teendők felett. Az 
egybegyűltek azonban szótöbbséggel a kormány minden 
beavatkozási jogát visszautasitották. P . Tosti azonkívül 
még oda is nyilatkozott, hogy ő mind katholikus és szer-
zetes sohasem fog annyira megfeledkezni magáról, hogy 
oly tettekre vetemedjék, melyek bárminemű tekintetben 
a pápára sértők lehetnének. Különben a pápai épitési 
bizottság minden intézkedést megtett, hogy minden kísér-
letet, mely a pápának székesegyházára vonatkozó jogát 
és szabadságát bántaná, visszautasítson. így lassan las-
san elnémultak az idegen beavatkozások fenyegetései s a 
munkálatok csendesen és zavartalanul tovább folytak. Az 
olasz kormány e beavatkozási kísérlete ujabb bizonyítéka 
a pápa római viszás helyzetének, a ki tulajdon székes-
egyházafelett sem intézkedhetik az olasz kormány beavat-
kozási törekvései nélkül. 

1881. évi májusban a Studio dei Musaici Vaticani-
val a mozaik helyreállítása miatt szerződés köttetett , s 
juliusban a mozaik-művészek hozzáfogtak az u j összeálli-

történeti miiben, melyben e lajstrom hü (?) másolata közölve van, 
mintegy bevezetésül a lajtsrom ismertetésére ez áll : „Monaste-
r ium. . . , quam plurimos habuit dignissimos abbates, quorum se-
quentes tantum ad meam cognitionem pervenerunt (v. ö. Histor. ' 
chronolog. epis. pag. 290 )" — E lajstromra nézve kitűnő megjegyzést 
tesz dr. Funk tanár is (v. ö. Historisches Jahrbuch. Münster 1881. 
pag. 162 sq.) I 

Corbellinus Milanóban 1643-ban kiadta „Vite de veseovi 
di Vercelli" czimü munkáját s ebben beszél az emiitett apátról. 

táshoz s a megrongált mozaikdarabok újításához. Különö-
sen Krisztus képe szenvedett sokat s ugy szólván egészen 
meguji t tatot t . 1883. évben az összes előkészületi munkák 
annyira haladtak, hogy az uj boltozaton a mozaik beil-
lesztése meg vala kezdhető. Hogy a mozaikok a boltoza-
ton tartósan megmaradjanak, ennek egész felülete nagy 
szegekkel lát tatott el. A közvetlen odaillesztés különös 
ragaszszal eszközöltetett, mely a boltozat s a mozaik 
közé helyeztetett. E munkálatok vezetője a „Studio 
dei Musaici Vaticani* igazgatója, Consoni tanár volt, ki 
azonban azok befejezését — 1884. évi deczemberben tör-
tént halála miatt — nem élte meg ; helyébe Grandi tanár 
lépett. Az egésznek főépítésze Vespignani Virginio gróf 
is 1882-ben a munkálatok alatt meghalt ; utóda fia Ves-
pignani Francesco gróf lőn. E mozaikujitás általános 
csodálkozás tárgya s a vatikáni mozaik iskolának nagy dicső-
ségére válik ; még ama művészek is, kik a többi munkálato-
kat nagyon is szigorúan ítélik meg, e nagy müvelet sikeré-
nek elismerését el nem tagadhatják. Nyugodtan és örömtelje-
sen szemlélhetni most már a hajdan annyira megrongált 
s majdnem megsemmisülésnek indult remekmüvet. 

A középen drága kövekkel ékesített kereszt áll ; 
felette az Üdvözítőnek óriási mellképe, kilencz angyaltól 
környezve. A kereszt és az Üdvözítő képe között egy ki-
terjesztett szárnyú galamb van, a szent Lélek jelképe, 
melynek csőréből négy, a keresztre lehulló sugár lövell ki : 
némelyek magyarázata szerint ezek fénysugarak, mások 
szerint azonban vízsugarak, melyek a kereszt fáját meg-
öntözik, annak gyökerénél kutat képeznek, melyből négy 
folyam patakzik, s a paradicsom folyóinak nevét viselik : 
Grion, Fison, Tigris és Eufra t (a négy evangelium jel-
képe). Bárányok és szarvasok (a megtért zsidók és pogá-
nyok jelképei) a kereszt mindkét oldalán az élet vizéből 
isznak. A kereszt alatt, a négy folyó közepén város van, 
az u j Jeruzsálem vagyis az egyház, melynek közepéből pál-
ma emelkedik ki, melyen a phönix, a hallhatatlanság jel-
képe trónol. A város kapuját egy angyal kivont karddal 
s az ormokat az apostol fejedelmek Péter és Pál őrzik. 
Jobbra és balra a kereszttől három-három nagyobb és 
több kisebb alak áll : a szemlélőtől balra a boldogságos 
Szűz Mária, ki kezét a mellette térdeplő IY. Miklós pápa 
t iarájára teszi ; ez alatt e szavak olvashatók : Nicolaus 
P. P. 1111. Sanctae Dei Genitricis Servus. Mellette Assi-
si sz. Ferencz kis alakja van, azután következnek sz. Péter 
és Pál nagy alakjai ; az irattekercsen, melyet Péter tart, 
e szavak állanak: Tu es Christus, Filius Dei vivi ; szent 
Pálén : Sálvatorem expectamus Dominum JeSum Chris-
tum. A kereszttől jobbra keresztelő sz. János áll s mel-
lette kis alakban Páduai sz. Antal, azután sz. János evan-
gélista és sz. András ; e kettőnek is irattekercse van ; az 
elsőn e szavak olvashatók ; In principio erat verbum, és 
sz. Andrásén : Tu es viagister meus Christe. Az összes 
alakok alatt, folyam folyik, mely Jordán nevét viseli ; 
partján virágokkal és madarakkal játszó gyermekek van-
nak ; hattyúk és csolnakok emberekkel vonulnak el. Végre 
a Concha alatt az ablakok közt, kilencz nevekkel ellátott 
apostol alakja látható ; köztük nagyon kis alakokban két 
barátszerzetes látható : Jacobo della Turrita, a mozaik 
művészet mestere, és segédje Jacobo de Camerino. 
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A művészet egy nagy ismerője e mozaikról ezeket 
mondja: „tlitka jeles emlék-mü, s benne az előrehaladt 
művészet nyilvános jelei, jobb felfogás, jobb elhelyezés és 
finomabb kivitel mint ama kor más művészeinek legjobb 
képein, szemlátomást észlelhető." 

E pompás mozaik képpel nagyon természetesen az 
egész ujbólépitést összhangzásba kellett hozni, s e czél-
ból sem festékek sem drágakövek nem kiméltettek. A 
meghosszabbitott karzat mindkét oldalfalának alsó része 
a legkülönbfélébb márványokkal művésziesen bevonatott 
s u j és gyönyörűen kifaragott kanonoki székekkel diszit-
tetett. Jiizek felett két karzat nyilik az orgonák s éneke-
sek számára. Valamivel magasabban két freskó festmény 
látható Grand tól; ezek egyike XIII. Leót ábrázolja, a 
mint a bazilika újítását elrendeli. A pápát a biboros-bi-
zottság, mely az épités élén állott, s más, a munkálatok-
nál alkalmazott egyéniségek veszik körü l ; köztük láthatók 
Nina, Chigi, Monaco la Valetta, Bartolini és Ferrit ri. 
bíborosok, továbbá monsignore Tizzani, Theodolit di 
Marzo, Macchi, és de Neck er, azután Camillo és Ludovico 
Pecci grófok nemes őrségi egyenruhában. A pápa előtt 
Virginio Vespi gnagni építész térdel fiával Francescoval 
átadván a mü tervét. A másik festmény III. Incze 
pápát ábrázolja, körülvéve a világ összes jogtudósaitól, 
kik hozzá jöttek, hogy kényes kérdések eldöntését kikér 
jék ; előtte térdel Assisi sz. Ferencz és Mathai sz. János 
szerzetesi szabályaik jóváhagyásáért könyörögve, arago 
niai Maria királyné oltalmáért esedezik, mivel férje ara-
goniai Péter igazságtalanul el akarja űzni magától, s IV. 
Ottó császár, ki a Lateránban megkoronáztatott, hódolatát 
mutatva be. E festményen kívül a kukucsokban (lunettes) 
még négy kép van, és pedig a két latin egyháztanító 
Ambrosius és Augustinus, és az apsis bejáratával szem-
ben a görög egyháztanítók Chrysostomus és Athanasius. 

A talaj első része márványnyal van kirakva, 
közepén XIII . Leo czimerével ; a talaj hátsó részét, melv 
a boltozat mozaikjának felel meg, úgynevezett opus ale-
xandrium ékesíti, ama becses mozaikféle talajfödés, mely 
annnvi ősrégi római egyház diszét képezi. A középen két 
csigaalaku oszlop között a sedia pontificalis áll, mely a 
Sedia in San Lorenzo fuori le mura alakjára aranymo-
zaikkal dúsan van berakva. A hozzá felvezető öt lépcső 
legfelsőjén, ama szavak állanak, melyek a régi pontifica-
lis cathedrán valának olvashatók: haec est papalis sedes 
et pontificalis. A szék talapzatán féldombormü van egy 
síklókigyó, királygyík, oroszlán és sárkány alakjával, vo-
natkozással az írás e szavaira ! Super aspidem et basili-
scum avibulabis et conculcabis leonem et draconem. Ehez 
hasonló féldombormü a régi cathedrán is volt. 

A pápa nagyszerű bőkezűségéről, ki sme ujitási 
munkálatokat elrendelte, s annak fényes végrehajtására 
mitsem kiméit, az elismerés általános szózata ballatszik. 
Mindenki csodálkozik ama rendkivüli elhatározáson, mely-
lyel az elődeinek példáját követve, szegénysége daczára 
az Isten első egyházának fényességéről gondoskodott. A 
mi azonban a művészek egyes munkáit illeti, a régi művé-
szet barátjai mégis sajnálatukat fejezik ki a felett, hogy 
az újkori képekben nem található fel ama keresztény ko-
molyság és jellem, mely a régi mozaikok szomszédságá-

ban annyira kívánatos volna. E képek kétségkívül nagy 
művészi ügyeséget tanúsítanak, azonban az ó keresztény 
művészettel szemben az ellentét, különösen Jacobo della 
Turrita szerzetes alkotásaival szemben nagyon is ész-
revehető. A. többi munkálatok is túlságos diszélyességet 
tanúsítanak. A kereszthajó régi freskóival, melyek ez al-
kalommal szintén megujit tattak, kissé könnyelműen jár-
tak el. A régiségek barátjai általában, daczára az újítás si-
kerültségének általában, fájdalommal gondolnak arra, hogy 
az apsis lebontásával a régi bazilikának utolsó maradványa 
is eltűnt, s hogy, a többi között, a kecses Portico Leonino, 
mely I. Leo pápának tulajdoníttatik s róla nyerte elne-
vezését, többé nem létezik. Dr Ott Ádám. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 4. Egy „püspök" nyilatkozata. — 
A „püspök", kiről szólunk, Pap Gábor, a dunántuli 

ev. ref. egyházkerület „kitűnő püspöke", mint a főfélhi-
vatalos .Nemzet' mondja. 

Pap G. „püspök" ur a dunántuli ev. ref. egyházke-
rület gyűlését, melyre Tisza K. is, mint a kerület fő-
gondnoka, felrándult, jónak látta felhasználni arra, a mi-
hez prot. atyánkfiai kitűnően értenek : egy kis politikai 
excursióra és korteskedésre — ad majorem Colomanni 
Tisza glóriám. 

A főtiszteletü ur politikai speech-ének megeresztésére 
a Tisza K. tiszteletére rendezett bankettet választotta. 

Mi az angolokkal tartunk, és a toasztokat nem 
igen szoktuk komoly számba venni, kivéve ha muszáj. 
Most pedig ily esettel állunk szemben; mert hiszen a 
dunántuli ev. ref. egyházkerület bankett ja is bizonyára 
komolyan vette a „nagy szónoki hévvel" előadott beszé-
det és az ott — „rendkivüli hatást" keltett. 

A „püspök" ur a multévi novemberben tartott Tisza-
jubileumról maradt tömjént szórta a hazafiság tüzére. Az 
ily post festa történő tömjénezés ellen nincs kifogásunk. Ez 
izlés dolga. De a „püspök" ur „rendkivüli hatást" keltett 
nyilatkozatának egy mondását szó nélkül nem hagyhatjuk. 

Azt mondá a „kitűnő" ev. ref. püspök ur, hogy „a 
nemzet önmagát tisztelte meg, mikor az érette önzetlenül 
küzdő hü vezérbajnokot megtisztelte." 

Meghajlunk Tisza K. anyagi önzetlensége előtt. 
Anyagi haszonlesés távol van Tisza K. lelkétől. De van 
ám szellemi önzés is, és e téren igen messzire lehetne 
menni. Maradjunk az ily önzésnek csak egy fajánál, — 
a felekezeti önzésnél. 

Pap G. „püspök" ur nem volna az ev. ref. egyház 
„kitűnő" püspöke, ha Tisza Kálmánban az ő országszerte 
ismeretes ev. ref. felekezeti önzését tömjéneztetésre mél-
tónak nem találná. 

Mi az ellenkező véleményben vagyunk bátrak lenni, 
sőt azt hiszszük, a való igazságot konstatáljuk Pap G. super-
intendens u n a l szemben, midőn az mondók vagyunk, hogy 
Tisza K., igenis, rut anyagi haszonlesés nélkül kormányoz, 
de nem egészen önzetlenül, nem különösen, néha nagyon 
is kirívó prot. felekezeti önzés nélkül. Facta loquuntur. 

Ennyit akartunk a „kitücő" beszédre megjegyezni. ?? 
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Szeged, 1886. ju l iu j 2-án. Bérmálás és még valami. 
— Mult hó 19-én a délutáni vonattal méltóságos Németh 
József csanád egyházmegyei püspök-helynök ur Szegedre 
érkezett a szent bérmálás szentségének kiosztása végett. Az 
inclóbáznál fényes fogadtatásban részesült Szegednek e 
jeles képzettségű fia. Harangok zúgása között vonult be 
nagyszámú közönség jelenlétében ; — a város diszfogatá-
ról a Rozália kápolna előtt leszállván, abba belépett, 
hogy az egyházi öltönyt felvegye ; ezután menyezet alatt 
a belvárosi templomba ment fényes papi kíséretével, 
útközben áldván hiveit. A szorongásig megtelt templomba 
érve a szokásos imák elmondása után a belvárosi plé-
bánia épületbe szállt, hol a különféle testületeket fogadta. 

Másnapon megkezdette ő méltósága a bérmálást a 
tanyákon, a bel és külvárosi templomokban, mely bérmá-
lást mult hó 29-én fejezte be. Ez idő alatt több mint 
tizezer katholikus hivő részesült a bérmálás szentségében. 
0 méltósága ugyanazon napon délután 5 órakor nagy-
számú tisztelőinek kíséretében a belvárosi plébániától az 
indóházhoz hajtatot t a város disz fogatán, hogy a 1/26 
órakor induló vonattal Temesvárra visszautazhassák. 
Valamint a fény árny nélkül alig létezik — úgy az 
örömbe némelykor kellemetlenség vegyül. Ugyanis : Kiss 
Dániel 70 éves, nőtlen, szegedi izraelita polgár, ki körül-
belül másfélmillió vagyont hagyott hátra, mult hó 30-án 
délután 4 órakoz lőn nagy pompával eltemetve, kinek te-
metésén mint a helybeli lapok jelentették a különféle hit-
vallások papjai is mind jelen voltak ; a mi azonban nem 
felel meg a ténynek, mert a katholikus papok közöl csak 
a belvárosi lelkész volt jelen. De az már azután igaz, 
hogy három napon át, mig koporsójában feküdt Kiss Dá-
vid, ugy temetése alkalmával is, a szegedi belvárosi ró-
mai katholikus parochia egyházában meghúzatták a zsi-
dók a harangokat, a mi sokaknak fel tűnt ; mert ez Sze-
geden eddig még soha sem történt. A szegedi nép nein 
tudja e szokatlan eseményt felfogni. Csak azt hallotta, 
hogy ha zsidó temetés alkalmával a templom tornyában 
meghúzzák a harangokat — a temetési szertartást a zsi-
dók abban hagyják még ismét elnémulnak a harangok 
hangjai, azért is a^on hir terjedt el, hogy junius hó 28, 
29 és 30-án naponként háromszor történt Kiss-érti haran-
gozások ő méltósága a püspök ur tudtával és beleegye-
zésével történtek volna; annál is inkább, mivel előbbi két 
napon még Szegeden volt. Ezen légből kapott hir alap-
talan, és némileg sértő is a püspök úrra nézve, ki ha vele 
közlik a zsidóknak kérelmét, minden esetre elutasitotta 
volna. — A zsidók a katholikus egyház belügyeibe, a 
papválasztásba is a mult évben már döntő befolyást gya-
koroltak ; most meg annak liturgikus ügyeit is ők akar-
ják elintézni, és liarangozásokat rendelnek egyházunkban 
halottaikért. 

Minden kommentár nélkül irom meg a szegedi katho-
likus polgárokat megbotránykoztató eseményt, kijelentve, 
hogy megtelel a valóságnak ; de az ráfogás, hogy a püs-
pök urnák engedélye erre kikéretett, vagy általa az meg-
adatott volna.1) 

V Egy állásánál fogva tiszteletre s hitelre méltó világi ka-
tholikus férfiú küldte be e tudósitást. Okunk nem volt értesítésé-
től a közlést megtagadni, annál is inkább, mert beküldött névjegye 

H I V A T A L O S . 
A zircz-cziszterczi rend, tagjainak elhelyezése a 1886—7-iki 

tanévre. 
I. A zirczi konvent tagjai-. Mészáros Amand perjel, 

pénztárnok. Schill Athanáz alperjel. Kolozsváry Kálmán 
számvevő. Károly Irén. Edlinger Titusz zirczi jószágkor-
mányzó. Rajniss Gyula zirczi lelkész. Biró Mór házgond-
nok. Rohrer Julián. Dr. Platz Bonifácz apát titk. ujoncz-
mester, az ujonczok lelkiatyja. Fölkér Gusztáv az ujon-
czok tan. s esztegári lelkész. Mezey Miksa apátsági jegyző. 
Dr Pecsner Emil igazgató s tanár és porvai lelkész. Dr. 
Piszter Imre hit tanár s tanulmányi felügyelő. Szvetics 
Anzelm hittanár és lelkiatya. Kalocsay Alán hittanár és 
apáti szertartó. Mihályfi Ákos doctorandus. Légár Hugó 
tanárjelölt . 

II. A konvent kebelén kiviil Dr. Juhász Norbert fő-
kormányzó Előszálláson. Kiss Ernő gyöngélkedő. Lasz-
czik Bernárd jószágkormányzó Csákányban. Rázgha Bál-
duin tanj. Budapesten. Czapáry László tanj. Budapesten, 
Kovács Dömjén tanj. Budapesten. Szeitl Kamill tanj. Bu-
dapesten. 

III. A szentgothardi konvent tagjai. Gerlach Benja-
min perjel. Dr. Bula TheophiJ, Majer Móricz, Burghardt 
Leó jószágkormányzó, Unger Román lelkész. 

IV. Az egri konvent tagjai. Szvorényi József perjel 
és főgymnasiumi igazgató. Szerencsés Menyhért tanár, Dr. 
Maczki Valér tan., Ignics Boldizsár tan., Kasuba Domon-
kos tan., Ledniczky Ipoly tan., Káposztásy Jusztin tanár, 
s tanulni, felügy, Piros Barnabás tanár, Závodnik Mihály 
tanár, Moóri Richárd tanár, Szabó Ottmár tanár, Greksa 
Knzmér tanár. 

V. A székesfehérvári rendház tagjai. Pallér Kele-
men házfőnök, főgymn. igazgatótanár. Alaghy Dezső ta-
nár, Hamzus Gellért tanár, Vincze Am'bró tanár, Ereky 
Alfons tanár, Kolinics Lipót tanár, Szilágyi Jenő tanár, 
Dr. Vass Bertalan tanár, Dr. Berger Máté tanár, La-
jer Nándor tanár, Dombay János tanár, Török Konstant 
tanár. 

A pécsi rendház tagjai. Gebauer Izor házfőnök s 
főgym. igazgató, Tóth Ferencz tanár, Verbőczy István 
tanár, Inczédy Dénes tanár, Gyikos Péter tanár, Szegedy 
Fülöp tanár, Sipos Orbán tanár, Dr. Békeffy Rémig ta-
nár, Becker Vilmos tanár, Más Szaniszló tanár, Vass Kri-
zosztom tanár, Volt Ágoston tanár. 

VII. A bajai rendház tagjai. Szenszy Győző házfő-
nök és főgymn. igazgató, Fábián Sebestyén tanár, Mis-
kovits Elek tanár, Székely Károly tanár, Nemes Tivadar 
tanár, Kéry Vidor tanár, Barbarits Róbert tanár, Czövek 
Frigyes tanár, Saád Henrik tanár, Ágh Tiuiót tanár, Kál-
mán Kolos tanár, Molnár Samu tanár. 

VIII . Lelkészek. Berénden Aigner Sándor. Olaszfalu 
Hodoly Béla. Pólányban Dr. Szalay Alfréd. Levelen Szo-
bek Lóránt. ^Borzavárot t Barcs Antal. Koppány ban dr. 
Bartha Tamás. Lókuton Lővárdy Alajos. Előszálláson 
Gruber György. Nánán Hegedűs Pál. Herczegfalván Ti-
bold Özséb. Nagy-Falván Lóskay Bekény. 
a nyilvános felelősség elvállalását jelenti. Nagyon kivánatos, hogy vi-
lági hiveinknek ne legyen okuk ilyes panaszok emelésére. Vajha 
félreértésnek bizonyulna ez a harangozási eset ! Szerk. 
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IX. A rend növendékei, a) A budapesti központi 
papnöveldében : Pracser Albert IV. éves, Osztovics Gerő 
II. éves. b) Az innsbrucki bittudományi intézetben : Hor-
váth Czirill II. éves. c) A zirczi hittudoraány-intézetben : 
Richter Mátyás III . éves, Buzássy Abel III. éves, Weber 
Mátyás III . éves, Reiszer Ottó III . éves, Tautz Adorján 
II. éves, Szalay Gábor II. éves, Liszkay Etel II. éves, 
Berzsilla Rudolf II. éves, Steinrucker Rafael I. éves, Ka-
possy Endre I. éves, Chinorányi Ede I. éves, Verner 
Adolf I. éves, Pfilf Alberik I. éves, Küzdy Aurél I . éves. 
Erdőssy Bódog I. éves, Horváth Jeromos I. éves, Cordás 
Simon I. éves. Hang Dániel I. éves, Bitter Illés I. éves. 

d) Az egri fögymnasiumban. Magdics Gáspár VIII . 
oszt, Gubicza Iván VIII . oszt. Szende Pongrácz VIII. oszt. 
Károly Ignácz VIII. oszt. Györgyi Ányos VIII . oszt. Bartha 
Döme VII. oszt. Czilek Balázs VII. oszt. Lakatos Vincze 
VII. oszt. 

Kelt Zirczen, 1886-ik évi junius hó 9-ik napján. 
Jeromos, m. k. 

apát. 

VEGYESEK. 
— A ,Catholic Times' nyilatkozata (jun. 25.) Simor 

János bibornok. hgprimás e tavaszon tartott sz.-István-társu-
lati beszédéről : „Simor bibornok, Magyarország herczeg-pri-
mása, jelentős beszédet mondott a Sz.-I.-T. közgyűlésén 
Budapesten. Beszédje tárgyául a téves felfogásokat vá-
lasztotta, melyek napjainkban az emberi elméket megosz-
latják. Mesteri nyelvén a tudós bibornok (in his masterly 
style the erudite Cardinal) kifejti a materialisztikus tanok 
csábjait, a hitnélküli élet erkölcsi nyomorát, elviselhetet-
len keserveit és reménytelenségét, és azután erőteljesen 
és világosan megjelöli az élet ú t já t a természeti és ter-
mészetfölötti rendben, azt az életutat, melyet a vallás is-
teni fénye világit be vezércsillagul. Kárhoztatváu az u j 
stratégiát, a neutralitást (agnosciticismust), mint az ellen-
ség ármányos cselfogását, ő eminencziája bőven idéz té-
tele bebizonyítására a külföld bölcselőinek irataiból és 

azzal végzi, hogy az emberi ész meg nem nyugszik, csak az 
Istenben. Az életről korrekt felfogást egyedül a kath. egy-
ház ad, a mely Isten által sugallva, megmutatja az em-
bernek az ő eredetét, kötelességéit és czélját. Az egyház 
semmi tekintetben sem ellenkezik az észszel, sőt ellen-
kezőleg, legigazibb barát ja az észnek. Mig a hitetlen tu-
dósok azt vitatják, hogy az ész nem is vehet tudomást 
azokról, a miket az ember nem lát, és az Istennek fogal-
mát sem képes felfogni : addig az egyház azt tanitja, hogy 
az ész felemelkedhetik az Istenhez, és fennen hirdeti az 
Isten megismerhetőségét és ezen ismeret erkölcsi meg-
bízhatóságát. Esz és hit között nincsen ellenmondás. Is-
ten a mi végczélunk is, az ő ismerete tesz teljessé és 
bevégzetté minden tudományt. A keresztény tan alapja, 
vezére, czélja, koronája a tudományoknak; mert Isten 
ura a tudományoknak is, „Deus scientiarum Dominus." 

— Ipolyi Arnold püspök ur beiktatása, magánérte-
sülésünk és a ,Nagyvárad' jelentése szerint, most vasár-
nap lesz, f. hó 11-én. 

— Az osztrák lourdesi zarándoklatra eddig össze-
sen 240-en jelentkeztek, köztük 98 pap. Magyarországból 
való 12 zarándok. Csatlakozásra jelentkezhetni f. hó 
15-éig. 

— Szent István napján ezidén ő emja, kegyelmes 
főpásztorunk meghívásából dr Kisfaludy Á. Béla győri 
theologiai tanár fogja Budavárában az ünnepi szentbeszé-
det mondani. 

— Főpásztori kitüntetés. Haszlinger Sebestyén há-
lozi esperes urnák a legk. adományozott lovagkeresztet 
maga az egyházmegye angyali szivü főpásztora, m. és ft. 
Pauer János püspök ur tűzte a mellére. 

— Nagylelkű adomány. Pável Mihály nagyváradi 
g. kath. püspök ur az ottani iparos segédek és tanonczok 
munkakiállitásának költségeire 50 ftot adományozott. 

— A német katholikusok XXXIII. nagygyűlése Bo-
roszlóban aug. 29-től szept. 3 ig fog tartatni. A zárszót 
Windhorst fogja mondani. 

F e l h í v á s előfizetésre. 
A ,Religio' ezidei 42. sz. közölt Magyarország biboros herczeg-primásának egy leveléből egy részletet, 

a mely a ,Religio' egyik nagyérdemű volt munkatársának közel három lustrumon át e lapban folytatott magyar 
egyházirodalmi munkásságára constatálta, hogy az — „intentionibus s. matris Ecclesiae apprime fidelis" — vala. 

Ez illetékes nyilatkozatban Magyarország katholikus papsága nemcsak arra nézve kap nagybecsű garan-
cziát, hogy a ,Religio'-ban folyó egyházirodalmi munkálkodás az egyház magasztos intentióinak tökéletesen megfelel, 
hanem arra nézve is, azt hisszük, hathatós buzdítást láthat, hogy ezt az egyetemes magyar egyházi lapot, a magyar-
országi kath. papság e „legrégibb és leghívebb" közlönyét, — a mely a napi politika, a divatos reklám és üzérszel-
lem miseriáin felülemelkedve a krisztusi elvek derült és nyugodt magaslatáról tekinti az ügyeket s nyújt tájékozást 
a felmerült kérdésekben — papi állásának tudatából folyó önérzettel ápolni támogatni és terjeszteni buzgólkodjék. 

Ebből a tényből merített érzettel, — szivünkben legforróbb hálával Isten iránt, s mély köszönettel mun-
katársainknak és t. olvasóközönségünknek az eddigi támogatásért — nyitunk előfizetést a folyó év II. felére, külö-
nösen szívökre kötvén t. olvasóinknak a lap terjesztését. Mibe kerül egy előfizetőnek még egy előfizetőt szerezni, 
ha komolyan a k a r j a ? ! 

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e k . 
Előfizethetni a szerkesztőnél, Bpest, Jozsef-körut 50, vagy tek. Rudnyánszky A. könyvnyomdájában, Bpest, papnevelde-utcza 

8., félévre 5 frttal. 
Dr Breznay Béla, 

kiadó tulajdonos és fel. szerkesztő. 

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

Budapest, 1886. 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 E 
részét illető minden kül- \ 

demény czimzendő. I 

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

NEGYVENÖTÖDIK 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. 

Budapesten, julius 10. II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezér eszmék és Tanulmányok : Világszemle. — A müveit Európa tudósainak háromszázados tévede'se. — Egyházi 
beszéd. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Összeférhetetlenség s kötelmek összeütközése. — R ó m a : A szertartások congregatiójának 

határozata. — R ó m a : „Osservatore Romano." — Irodalom: Pápai breve a thomistika theologia érdekében. —• Vegyesek. 

Világszemle. 
I I I . 

Nehezen lehet megválni az ir kérdéstől — 
a mely velejében kath. kérdés — most, a midőn 
épp fölötte foly a szavazás Nagybritanniában. 

Nemzetiség és nemzetiség, confessio és con-
íessio közt a küzdelem oly alakot talán sehol a 
földkerekségén nem öltött, mint a brit szigetbi-
rodalomban az angolok és irek, az ir katholiku-
sok és az angolszász protestánsok között. 

Soha sem tévesztendő szem elől, hogy az ir 
kérdés, százados elmérgesedésében, voltaképen 
vallási kérdés. Magán az angol szigeten is talál-
kozott ngyan az angolszász faj a celta-brit ős-
lakókkal ; véres volt itt is a létért vivott szá-
zados küzdelem: azonban akkor a kath. egyház 
mint mennyei nemtő, az élethalál-harczban küzdő 
fajokat — mert az angolokhoz később dánok és 
normannok is járultak — egy fensőbb, szellemi, 
a keresztény katholikus vallási egységben és test-
véri szeretetben egyesitvén, az egybeolvadt nép-
fajokból egy egységes és kiváló tulajdonságokban 
gazdag nemzetet hozott létre.1) 

x) Más szavakkal ugyanezt mondja Play, midőn An-
golország megalakulásának e nagy korszakáról igy nyi-
latkozik : „Cette période (de 596 à 1422) est un ère de 
guerre el des massacres, rarement interrompue par quel-
ques époques de paix sociale. Cependant elle crée tous 
les principaux éléments de prospérité qui font encore, au 
XIX. siècle, la force de la constitution britannique. E n 
tête de ces éléments figure tout d'abord une puissante 
hiérarchie sociale (vallás által megszentelt társadalmi rend) 
fondée sur trois appuis : sur la propriété des domaines 
ruraux créés par les envahisseurs ; sur l'établissement de 
la religion chrétienne ; sur l 'admirable dévouement des 
religienx saxons." La constitution (szervezete) de l'Angle-
terre, 1. k. 74. 1. 

Egészen másképp alakultak a viszonyok Ir-
honban. Mikor az angol nemzet az irrel döntő 
küzdelembe került, az angol népet a protestáns 
szűkkeblűség annyira fanatizálta volt már, hogy 
az ir népben, mely kath. hitéhez szilárdan ra-
gaszkodott, tüzzel-vassal kipusztítandó, ,bálvány-
imádó' csőcseléket látott csupán s természetesen 
e meggyőződés szerint bánt is el vele, midőn a 
hadiszerencse részére döntötte el a diadalt. Pusz-
tulnia kellett az irnek, az őslakók földönfutók, 
az angolok mindenható urak, egyedüli földbirto-
kosok levének. A hatalom az angol vagy az ang-
lizált ir protestánsoké lett, a katholikus ir nép 
öröksége a szolgaság maradt. Ez volt eddig az 
angol politika vezéreszméje Irhonnal szemben. 
Gladstone igyekszik ugyan az angol szellemet 
emberiebb felfogásra hangolni ; de hát Gladstone 
is angol önzésből működik. A kath. ir nemzetre 
való tekintet nála is csak alsóbb rendű tényező. 
Nem is lehet másképp. 

Jól mondja egy tudós ir kath. pap: „Mit 
gondol ön, hogyan szolgáltathasson Anglia igaz-
ságot az én hazámnak! Hiszen ő egészen más 
fajból való, egészen más vallása van, és Anglia 
Irhont egyáltalában nem ismeri s nem is akar is-
merni. A tulajdonképp! ir képviselet a brit csá-
szári parlamentben a lehető legkisebb minimum. 
Az irhoni választók nem képviselnek egyebet, 
mint egyik vagy másik angol pártot. Azok, kik 
irhont kormányozzák, nem rokonszenveznek vele; 
nem ismerik és elhanyagolják fennállásának leg-
lényegesebb érdekeit !"*) 

Ez a helyzet minden esetre orvoslást köve-

J) Annales Catholiques, 1886. jun. 26. 
S 
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tel; ámde maguk az ir katholikusok nincsenek 
sem tisztában önmagukkal,sem egyetértésben egy-
mással az iránt, hog}r miképp kell az átalakulásnak 
részleteiben történnie. Boldogult Gullen bibornok. 
volt dublini érsek, mindig figyelmeztetett arra, 
hogy a Home Rule-féle mozgalom ezidöszerinti 
vezére, Parnell, nem csak protestáns, sőt mi több, 
a franczia köztársaság vallásirtó vezérférfiainak 
kebelbarátja. Parnell ur csakugyan benső] barátja 
volt Gambettának, Victor Hugónak, Henri Mar-
tinnak, e tut t i quanti, és a nevezett bibornok inkább 
szerette volna, mint mondá, nemzete további béke-
türését látni mint apostasiáját megélni. 0 reszketve 
gondolt arra a cselvetésre, melyet a politikai és 
vallási szabadságnak fényes látszata takar. Es a 
boldogult bibornok véleményében igen sok ir 
pap és világi osztozik még most is. 

Egy dolog azonban mégis egész világosan 
áll, valamint az irek, ugy az irbarát angolok 
előtt. S ez az, hogy Nagybritannia belbékéje 
többé helyre nem áll, csak ugy, ha Irhon saját 
belügyeit maga fogja elintézhetni. Ebben az ér-
telemben nyilatkozott Manning bibornok nem 
egyszer, s éppen e napokban egy amerikaihoz irt 
levelében. Nincs a világon czivilizált ország, hol 
a földmives nép 0I37 kegyetlen bánásmódban ré-
szesülne, mint Irhonban. Manning bibornok meg-
nyugtatni igyekszik az angol-szász fajt, kivált a 
protestánsokat, kijelentve, hogy a katholikus ir 
nép vértanú nép, de nem bosszúálló : azért is, ne 
féljenek neki megadni az önkormányzatot. 

Nem is lehet , ám többé az ir viszonyokon 
nem változtatni. Gladstone mozgásba hozta az 
angol társadalmat, és az meg nem nyugszik 
mindaddig, mig csak valami századokra szóló 
alkotást nem hoz létre Anglia és Irhon viszo-
nyára nézve. 

A müveit Európa tudósainak 
háronxszázados tévedése. 

(Folytatás). 

Gersen védői azonban nem nyugosznak s magára 
a „Krisztus követésére" hivatkoznak. Azt állítják, hogy 

a) a mü nyelvezete olasz szerzőre mutat s azok kö-
zöl, kiket a „Krisztus követése" Íróinak vallanak, csak 
Gersen az olasz. Azt is mondják, hogy 

b) a „Krisztus követésének" szerzőjét szükségkép a 
tizenharmadik században kell keresnünk; „mert benne a 
harmadik könyv ötvenedik fejezetében olvassuk : „Nam 
quantum unusquisque est in oculis suis, tantum est et 
non amplius, ait liumilis sanctus Franciscus", s e szavak 

azt jelzik, hogy a szerző, ki a jelen időt (ait) használja, 
assisi sz. Ferencz kortársa1) , ámde azok közöl, kiknek a 
„Krisztus követését" tulajdonítjuk, csak Gersen élt a ti-
zenharmadik században. 

Ugyan ugy-e ? — 
A „Krisztus követése" első könyvének tizenkilencze-

dik fejezetében olvassuk: „Beatus servus, ait evangelista 
Lucas, quem, cum venerit Dominus, invenerit vigilantem," 
nem volna-e kedve Wolfsgrubernek azt állítani, hogy 
Gersenje sz. Lukács evangélistának kortársa volt ? — A 
második könyv kilenczedik fejezetében olvassuk, hogy 
„beatus Job ait : Visitas eum diluculo et subito probas 
illum," nem volna-e kedve azt mondani, hogy Gersenje 
sz. Jób kortársa volt ? — 

S a mü nyelvezetére, — mit mondjunk arra ? 
Wolfsgruber-) Mella3) nyomán azt állítja, hogy a 

„Krisztus követése" latinul ugyan, de nem a latin nyelv 
szelleme szerint van irva ; lépten-nyomon, úgymond, oly 
kifejezésekre akadunk, melyek arról tesznek bizonyságot, 
hogy az, a ki e müvet irta, olaszul gondolkodott s gon-
dolatait az olasz nyelv szellemében fejezte ki. Vagy ez 
„quum sublatus fuerit ab oculis, etiam cito transit a 
mente," nem az olasz „lontan dagli occhi, lontan dal cu-
ore" forditása-e ? Olaszos kifejezések ezek is; „solatiosis-
simus," „licentiatis omnibus," „dulcorabitur dolor," si 
steteris bene cum Deo," „sentimenta devotionis" és több 
mások. 

Ekkép okoskodnak Wolfsgruber és Mella s feledik, 
hogy Carré4), Amort5) és Malou0) német iró művében is 
feltalálták e kifejezéseket. 

Hát ahhoz mit szólnak Gersen védői, hogy ezt 
(Imit. I. c. 24.) : „Disce te nunc in rnodico pati," csak 
körülírva képesek az olaszok saját nyelvökre áttenni, 
mig a német megerőltetés nélkül könnyen rájő, hogy az 

l) Igy Mella v. ö. Civiltà cattolica, ser. IX. Vol. VI. pag. 
690. — Mella nyomán halad dr Wolfsgruber is (v. ö. Giovanni 
Gersen pag. 192,) kinél ezt olvassuk : „Es ist ein scheinbar ganz 
unbedeutendes Wort, welches uns auch einen Fingerzeig für die 
Abfassungszeit unseres Büchleins gibt. Im 50 Kapitel des dritten 
Buches n. 8. sagt der Auetor: „Ait humilis Franciscus." Aus dem 
Praesens „ait" schliessen wir, dass die Imitatio von einem Zeitge-
nossen des hl. Franciscus geschrieben ist." 

*) V. ö. Dr Wolfsgruber, Giovanni Gersen, sein Leben und 
sein Werk. 175 s köv. 1. 

3) V. ö. Mella, Della controversia Gerseniana, pag. 75. Ezen 
olasz tudós diadalának érzetében igy kiált fel : „Italiano è el co-
lorito, italiana la locuzione, italiano lo stile : italiana, insomnia, 
la vente tut ta quanta del pensiero, come è italiano il pensierc 
medesimo." 

Mella azonban és Wolfsgruber e tekintetben sem voltak 
úttörők Mások is nyilatkoztak már előttök a philologia szempont-
iából a mellett, hogy az Imitatio Christi szerzője olasz s jelesül 
Gersen volt. Alább majd megnevezzük őket. 

4) V. ö. Carré, Thomas a Kempis a se ipso restitutus. Paris 
1651. I. 17. 

а) V. ö. Amort, Plena et succincta informatio de statu totius 
controversiae. Augustae Vind. 1725. pag. 94. 

б) V. ö. Malou, Recherches historiques et critiques sur le 
véritable auteur du livre de l'Imitation de Jésus Christ. Ed. III. 
(1858.) pag. 166 
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a „se páti" németes kifejezés1) s nem egyéb mint2) „sich 
leiden.* 

Germanismus a „Krisztus követésének" ez a kifeje-
zése is (I. c. 17 . . ) : „Oportet, quod discas te ipsum in 
multis frangere."3) Továbbá (II. c. 1.) : „Qui ab intra 
seit ambulare et modicum ab extra res ponderare" és (I. 
c. 23.): „Sic te in omni facto et cogitatu deberes teuere, 
quasi hodie esses moriturus" s ismét (I. c. 7 . ) : „Non 
stes super te ipsum," szintén német talaj termése. Avagy 
nem hallottunk-e hasonló német kifejezéseket ? — Deni-
íiénél4) olvassuk ; „Daz er standé uf ime selber" és más-
utt5) : „Und lossent alle ding uf in selber ston" ; a másik 
két mondatnak ikertestvérét pedig lindaui Márknál és 
S e u s é n é l találjuk. Amazti) igy i r : „Halte dich allezeit 
so, als ob du diesen Tag . . . . von hinnen fahren soll-
test," ez meg ekkép7) nyilatkozik: „Ergib dich von in-
nen, als du von auszen ergeben bist." Német agy szü-
lötte egyebek között (I. c. 25.) : „Et ideo turpe esset, 
ut tu deberes in tarn saneto opere pigritari," azután (II. 
c. 7.): „Si scires te bene ab omni creatura evacuare, Jesus 
deberet libenter tecum habitare" s ismét (III. c. 42.) : Si sci-
res te perfecte annihilare atque ob omni creato amore eva-
cuare, tunc deberem in te cum magna gratia emanare." — 
Ezen mondatokban a „debeo" használatához csak az képes 
magyarázatot adni, aki tudja, hogy a német, miként Be-
necke-Müller,s) Kelle,") Bartsch10) és mások bizonyítják, 
a „sollen" segédigét a kötőmód körülírására gyakran 
használta. Tauler, hogy egyebeket mellőzzünk, így ir:1 1) 
„Und hette der mensche dise (die Tugend), sicher so 
solte got grosser wunder in ime würken." — Ennek a 
mondatnak (III. c. 36.): „Omnibus satis esse non est 
possibile" szerkezetét is fellelhetjük a németben. Egy né-
met mysticus ugyanis igy beszél:12) „Er sol gotte gnuog 
sin" s másutt13) „Wan er allem dem gnuog ist gewesen." 
— Nem ezen német beszédnek:14) „Und wenn ihm Gott 
grosse sonderliche Gnade schenk, so f ä l l t er alsogleich 
darauf mit Lust" szellemében készült-e az is (II. c. 9 ) : 
„Verus amatőr Christi. . . . non cadit super consolatio-
nes." — — S ezek (II. c. 12): „Tunc bene tecum esse 
aestima," (III. c. 24.) „scio qualiter cum unoquoque sit," 

*) V. ö. Tauler's W W . Herausg. von Hamberger. Frankfurt 
1864. Bd. I. pag. 121. : „Lit dich und la dich." Bd. I. pag. 149. : 
„Do muos man sich inné liden." Bd. II. pag. 214. : „(Sie) lident 
sich und lossent sich in allen dingen . . . du must dich lossen und 
liden in der worheit." Igy beszélnek más német mysticusok is 
(v. ö. Das Buch von geistlicher Armuth. München 1877. 126. 12.) 

*) Y. ö. Sander, Wörterb. II. 1. 98. 
3) V. ö. Sander, Wörterbuch der deutschen Sprache. I. 204. 
4) V. ö. Denifle. Das Buch v. d. geistl. Armuth. München 

1877. 108. 38. 
5) V. ö. Tauler's WW. Herausg. v. Hamberger Bd. II. 213. 
fi) Y. ö. Denifle, Blumenlese aus d. deutschen Mystikern. 

Graz 1880. pag. 29. 
7) V'. ö. Zeitschrift für d. Alt. XXI. 142. 
s) Y. ö. Benecke-Müller II. 2. 287. 
s) V. ö. Kelle, Glosar zu Otfried. pag. 531. 
10) V. ö. Bartsch, Wörterbuch zu den Niebel. pag. 286. 
») V. ö. Tauler's WW. (Hamberger) II. 121. 
12) Y. ö. Denifle, Das Buch v. der geistl. Armuth. 12. 18. 
" ) Ugyanaz 131. 28. 
14) V. ö. Denifle, Blumenlese aus d. deutschen Mystikern. 

Graz 1880. pag. 445. 

nem emlékeztetnek-e a német „sein" segédige használa-
tára ? S hányszor ismételték már, hogy latin nyelven 
igy (I. c. 1 . ) : „Si scires totam Bibliám exterius" csak 
az beszélhet,1) ki németül gondolkodik ?2) 

S vájjon mit fognak e germanismusokból következ-
tetni ? — Talán azt, hogy a „Krisztus követésének" szer-
zője német volt ? — 

Nem. — Ezen peres ügy eldöntése dolgozatunk 
keretébe nem esik s ha szándékunk volna a vitatkozás-
ban részt venni, alanyi önkényre nem biznók a kérdés 
eldöntését.3) 

Kétszáz évvel ezelőtt e sikamlós térre lépett Heser 
György.4) Azt vélte a tudós, hogy müvével eldönti a 
kérdést s tévedett ; mert az olasz Gersen védőit állításá-
nak igazságáról meg nem győzte. Heser nyomán haladt 
Amort.5) Amort is a nyelvészetben bizott s gondolta, 
hogy a pörös ügyet az fogja elintézni, kereste s felta-
lálta a sok germanismust ; de Gersen védői nem tágítot-
tak. — Heser s Amort sikertelen fáradsága el nem ri-

') Mella szerint a „si scires . . . exterius" olaszos (!) kifeje-
zés (v. ö. Civiltá cattolica. ser IX. vol. VI. pag. 688.) 

-) Ily germanismusok még : Tantum homo impeditur, quan-
tum sibi res attrahit — So viel der Mensch die Dinge an sich 
zieht. — Valde cito tecum erit hic factum = Sehr schnell wird es 
mit dir hier geschehen sein. — Libenter habemus alios perfectos == 
Wir haben gerne andere vollkommen. — In cruce totum constat 
et in moriendo totum jacet = Im Kreuze besteht Alles und im 
Sterben liegt Alles. — Quid fiet de nobis adhuc in fine, qui tepe-
seimus tarn mane — Was wird mit uns noch am Ende geschehen, 
die wir so frühe erschlaifen '? — 0 temporis et n e g l i g e n c e status 
nostri = 0 der Schlaffheit und Nachlässigkeit unseres Standes (v. ö. 
Weigand II. 252.) — S ebben: Multi sunt sub obedientia magis 
ex necessitate, quam ex caritate, et íIii poenam habent et leviter 
murmurant. Jól latinul cito murmurant volna; kézzelfogható a 
német „murren leicht" latinra való fordítása. Bonum nobis est, 
quod habeamus aliquas gravitates, jól latinul difficultas volna i t t 
helyén ; de a német azt mondja, hogy „manche Beschwerlichkeiten." 

3) Legújabban az „Egyetemes Pliilologiai Közlöny" (1885. 
áprilisi füzet 234. lap.) te t te nálunk azt az indítványt, hogy az 
Imitatio Christi szerzőjének megállapításán . fáradozó irók a nyel-
vészetre fordítsák tígyelmöket. Erre, úgymond, „eddig vagy sem-
mi, vagy csak igen kevés figyelmet fordítottak." — Keveset? De-
hogy. -— Gersen érdekében Barberis és Veratti önálló műben fog-
lalkoztak az Imitatio Christi nyelvezetével (v. ö. Barberis, Lettera 
filologica intorno ad alcuni idiotismi del libro : de Imitatione 
Christi. — Op. religiosi. letterari e morali. Modona 1858. : Prof. 
Veratti, Disquisizioni filologiehe e critiche intorno all' autore del 
libro de Imitatione Christi. Modena 1857.). Heser is, kiről a kö-
vetkező jegyzetünk szól, önálló munkában tárgyalja a kérdés nyel-
vészeti oldalát, s mások is, kikről még említést fogunk tenni, 
megbeszélik bőven azokat az elhiresedett germanismusokat, és a 
Philologiai Közlöny czikkezője minderről tudomást nem vett s a 
peres ügyhöz mégis hozzászólt ? ! 

4) V. ö. Georgii Hesex*, Lexicon Germanico-Thomaeum, in 
quo Thomae a Kempis, auctoris librorum de Imitatione Christi 
idiotismi Germanici magno numero proponuntur. Ingolstadii 1651. 

'•>) V. ö. Amort, Plena et succincta informatio etc- pag. 124. 
— Scutum Kempense. Coloniae 1728. pag. 19. — Leibnitz (Scriptor. 
rerum Brunswic. II. 43) és Van Rhijn (v. ö. Van Heussen. Outhe-
den van Deventer. Leiden 1726. pag. 634) is foglalkoztak e ger-
manismusokkal. Papebrochius (conatus chronico-historicus ad catal. 
Pontifie. Acta SS. Mai. torn. II. Antverp. 1685. pag. 83*) e germa-
nismusokat tagadja. „Agnosco, úgymond, etiam idiotismos illos, 
quos cum Teutonica nostra lingua communes habet opusculum 
istud, . • . agnosco, inquam, idiotismos illos aeque aut magis spe 
ctare Italicam linguam." 

3* 



20 RELIGIO. 

aszta a tudósokat, dr. Nolte,1) dr. Malou,2) Spitzen3) és 
Bekker4) szintén a sorompóba léptek s leghatályosb ér-
veiket ők is a nyelvészetből merí tet ték; de hasztalan. 
Gersen védőinek szemeiben olasznak kellett a szerzőnek 
lennie s azért olasz észjárás észlelhető szerintök min-
denütt a „Krisztus követésében." 

Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas. 
Ugyan ugy-e? — 
Ily eljárás, hogy keveset mondjunk, kissé lovagiat-

lan ; azt is bevalljuk azonban, hogy a germanismusok 
túlzott hangsúlyozása sem ment az alanyi önkény esé-
lyeitől. S ez alanyi önkényre, ismételjük, nem óhaj t juk 
bizni5) az annyiszor felszínre került kérdés eldöntését. 

Miért foglalkoztunk tehát annyit a germanismu-
sokkal ? 

Azért, mert Mellanak, Wolfsgrubernek és társaiknak 
kézzelfoghatóvá akartuk tenni, hogy nyelvészeti érvük, 
melylyel olasz Gersenjök történeti személyisége mellett har-
czolnak, a nyelvészet ítélőszéke előtt meg nem állhat. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI BESZÉD 
MELYET 

A SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSULAT ALAPITTATÁSA 
HUSZONÖTÖDIK ÉVÜNNEPÉN 

1886-dik évi julius 4-én 

A BUDAPESTI SZŰZ MÁRIÁRÓL CZIMZETT 
SZ. FERENCZIEK TEMPLOMÁBAN 

MONDOTT 

3IÉ8ZÁKOS KÁLMÁ> 
szent ferencz-rendi áldozár s magyar hitszónok. 

Szent Ferencz dicső multu és szép jövőjű rendjének 
halhatatlanok az érdemei a kath. hit fentartása és a köz-
vallásosságnak ápolása körül Magyarországban. A török 
dúlás alatt a magyar Alföld katholiczizmusának ők voltak 
őrei, oszlopai, vezérei, és Csík-Somlyón pünkösd napján 
szokták megülni búcsúval annak a véres diadalnak emlé-
két, a melyet a katholikus székelyek protestáns erdélyi 

') V. ö. Zeitschrift für die gesammte kath. Theologiae. Wien 
1855. Heft. I. pag. 3. mondja dr Nolte : „Der Verfasser der „Nach-
folge" war jedenfalls ein Deutscher. Das beweist sonnenklar sein 
von Germanismen wimmelndes Latein.'' 

2) Y. ö. Malou, Recherches historiques et critiques etc. III . 
Ed. pag. 41. sqq. 

3) V. ö. Spitzen. Thomas a Kempis als Schrijver der Navol-
ging van Christus. Utrecht 1881. pag. 83. sqq. — Spitzen nyelvé-
szeti nyomozásai alapján ily Ítéletet hoz : „Ongetwijfeld, de Na-
volging krielt van Germanismen of liever van Neerlandismen, doch 
deze bewijzen alleen dat de auteur Nederlander althans door op-
voeding en inwoning Nederlander was." 

4) Y. ö. Bekker. L'auteur de l'imitation et les documents 
néerlandais. La Haye. 1882. pag. 78 sqq. 

5) Határozottan igazat adok dr Kepplernek, ki (v. ö. Tbeo-
log. Quartalschrift. Tübingen 1880. pag. 80 sq.) igy ir : T Wir glau-
ben, dass auf diesem Boden der innern Kritik, der an sich schon 
der Subjektivität preisgegeben und daher schwankend ist, vorder-
hand für die Entscheidung des Streites nichts mehr gewonnen 
werden kann. Denn wenn es nunmehr soweit gekommen ist. dass 
die Italianismen und Latinismen, die Franzosen Gallicismen, die 
Deutschen Germanismen in Fülle im Buch nachweisen ; . . . so sieht 
man wohl ein, dass hier nichts mehr zu machen ist." 

honfitársaik ellen, a szent-ferencziek lelkesítő befolyása 
alatt, a katholiczismus megmentésére kivívtak. 

Szent Ferencz szerény fiai valóban mindenütt helvt 
állottak és helyt állanak, a hová őket népünk és társa-
dalmunk vallásos szükségleteinek kielégítése szólítja. Áll-
jon itt ennek legújabb bizonyítéka, a következő —szent-
beszéd. 

„Abból ismernek meg, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha sze-
retitek egymást." 

(Ján. 13. 35.) 
A keresztény hitnek feladata az Isten dicsőítése, 

az Isten s felebaráti szeretet. „Szeressed a te Uradat, Is-
tenedet teljes szivedből, és teljes lelkedből, és teljes el-
médből. Szeressed embertársadat, mint tennen magadat." 
Ez a keresztény hitnek elengedhetlen követelménye és 
életfeladata. Ez képezi alapját mind azon testi és lelki 
jóknak és áldásoknak, melyek az emberiségre a keresz-
ténységből háramlanak, miket a világ a keresztény hit-
nek Jézus Krisztus által a földre való hozatala előtt nem 
ismert. Ama nemes gyümölcsök közt, melyeket a keresz-
tény hitből származó szeretet termelt, a legkiválóbbak: 
az irgalom és jótékonyság cselekedetei. „A ki szivében 
hordozza — ugy mond nazianzi sz. Gergely, — a szere-
tetet, az senkit sem gyűlöl, meg nem veti szenvedő fele-
barátját , oltalmazza az igazságtalanság ellen, támogatja, 
segélyezi szükségében, s életét teszi fel javáért ; semmit 
sem tart kirekesztőleg tulajdonának, hanem bármit bír, 
azt mindenekkel közösen felosztja, mindenek iránt szives, 
szende és türelmes." Az ily ker. hitből származó szere-
tet igen leleményes ; ezerféle módokat fürkész ki és talál 
föl, melyek által az emberiség sebeit kötözheti, gyógyít-
hat ja sérelmeit, s fájdalmait enyhítheti. S e találékony-
ságában nem is multa őt fölül még semmi, a mint azt 
a kath. egyház számtalan intézetei tanúsítják. 

À kath. egyház, mint az igazi szeretet szülő anyja 
és ápolója, megszámlálhatlan sokaságát táplálja kebelében 
a mindenféle jó és üdvös intézeteknek és társulatoknak, 
melyek az általános keresztényi kötelességeken kívül, kü-
lönösen még egy más üdvös czél előmozdítására vállal-
koznak : s ekként történt, hogy nem létezik már olyan 
szüksége vagy fogyatkozása az emberiségnek, melyhez 
részint enyhitéstil, részint orvoslásul, valamelyikét gyüle-
kezetei közül ne állította volna. 

Egy ily nemes iránvu társulat, az országszerte föl-
karolt Sz. László-Társulat, mely alakulásának 25-dik év-
fordulóját hálatelt érzülettel üli ez évben, minthogy ama 
szép és nemes czéloknak, melyeket 1861-dik évben tör-
tént megalakulásakor maga elé tűzött, bár sok nehézsé-
gekkel és akadályokkal küzdve, erejéhez és tehetségéhez 
mérten, dicséretesen megfelelt. Nem mulasztott el semmi 
alkalmat, hogy a magyar nemzet egyik szt. és legdicsőbb, 
legvitézebb és legjobb királyának, szt. Lászlónak, — kit 
pártfogójául választott — nevét méltólag viselhesse ; hü 
követője akart annak lenni, az Isten és felebaráti szere-
tet gyakorlatának terén ép ugy, mint a keresztény hit és 
vallásossággal összekapcsolt hazaszeretet előmozdításában. 
Noha ennek is, mint egyéb hasonló vallásos intézmények-
nek, korunk általánosan elterjedt ragályos betegségével : 
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a közönyösséggel, sokat kelle és még kell is küzdenie. 
Jóllehet, hogy a Szt.-László-Társulat fönnállása 25-ik év-
fordulóját ez évben még egy külön fínnepélylyel is meg 
fogja ülni, mindamellett mégis jónak találtam ennek em-
lékezetbe való hozatalát, a társulat védszentjének, sz. 
László királynak ünnepével is egybekapcsolni. Miért is 
ez alkalommal leginkább vélek megfelelhetni, mind a 
mai ünnep jelentőségének, mind ker. hallgatóim várako-
zásának, ha Isten segélyével: a Sz.-László-Társulatnak 
valódi keresztényi szeretet határai közt teljesített hármas 
irányú áldásos működéséről átalában szólva, becses hall-
gatóimat e társulat további támogatására buzditandom. 

Bármily czáfolhatatlan tényiil nehezedik is jelen 
korunkra az erkölcsök közelfajulása, bármennyire tűnje-
nek is szemeinkbe a vallásromboló tanoknak szomorú kö-
vetkezményei, melyek közül kiváltkép a tétlen hitközöny, 
az erkölcsi szabályok semmibe vétele folytán szülemlett 
elkorcsosulás, ássák alá az emberi társaságnák jóllétét, 
tág utat nyitva a magasabb körökben ép ugy, mint a 
középosztály s a nép között, a szeretet nélküli rideg ön-
zésnek, a minden fölé helyezett élvezetvágynak, s ezek kö-
vetkeztében a vadon elerkölcstelenedésnek : mindazáltal 
találkoznak azért napjainkban is, — hála a világkor-
mányzó isteni gondviselésnek — az egyházhoz hü ma-
radt családok köréből többen, kik midőn a vallástalanság 
okozta felkorbácsolt szenvedélyek vihara mindent feldúlni 
fenyegetődzik, hősi kitartás és bátorsággal, s nyilt hom-
lokkal lépnek ki a küzdtérre; s a harczi villongások kö-
zepett szent, vallásos és nemes czélokra, erejökhöz mér-
ten szép összegekkel járulnak, és sietnek összehozni ál-
dozatukat a szeretet oltárára, melynek égfelé szálló füstje, 
nem ritkán csipőleg és kábitólag hatol korunk vallásta-
lan felvilágosuljainak szemeibe, mely nem egyszer vet 
akadályt és gátat romboló terveik további kiviteléhez. 

Gyakori napjainkban a panasz népünk hiteléhez vonzó 
buzgalmának csökkenése fölött s ezt legkevésbé is tagad-
hatjuk : hogy a hol az ellenséges ember konkolyának be-
fogadására sziv nyitva áll ; hol az istenit lerontó, s az 
emberit istenitő ujabb elveknek erősen ellene állni nincs 
elegendő képesség ; hol hiányzik a vallásos nevelés, s már 
a serdülő korban a vallástaianság csirája megfogamzott a 
kebelben, mely a vallástalan vagy hitközönyös szülők ápo-
lása folytán teljes hitetlenséggé fej lődött : ott a panasz-
fájdalom nagyon igaz ! De ahol a vallásos nevelés annak 
idején elfoglalá eleve a tért, melynek szentségébe az el-
lenséges ember berontani törekszik, s a konkolynak he-
lyet nem engedve, a gyermeki szivbe az isteni félelem-
nek, az ártatlanságnak, vallás iránti szeretetnek áldásos 
magvai elhintetnek ; hol a romboló és vészthozó erkölcs-
telen elvek, a gyermeki korban beszívott vallásos érzel-
meken diadaltort nem ülnek: ott van most is buzgalom, 
ott szereti a nép vallását, szereti s imádja buzgón Iste-
nét, tiszteli és szereti felebarátját ; és hol az Isten dicső-
ségének és szt. vallásának előmozdítása, vagy felebarát-
jának testi és lelki szükségletei követelik, szívesen hozza 
filléreit áldozatul, s mintegy vallási buzgalmának táplá-
lékául; minek bebizonyítására számos tényekkel állhat-
nának elő, de elég világosan tanúskodik erről mai ünne-

pünk, mely egyszersmind 25-ik évfordulója azon áldásos 
eszme megszülemlésének, mely néhány valláshü hazafi 
elméjében megfogamzott ; kik áthatva az irás eme sza-
vaitól: „Szeressed felebarátodat, mint tennen magadat," 
jótékonyságra vállalkozva, egy oly társulatot hoztak létre 
itt az ország szivében, mely a felebaráti, hazafiu és val-
lásos kötelmek teljesítését, kiváltkép a jótékonyság és ir-
galmasság terén, mint hármas nemes és magasztos czélt 
tűzte ki működése feladatául ; mely mai napig Szt.-László-
Társulat név alatt magasztos czéljainak megfelelőleg, zaj-
talanul s szerényen működik. 

A Szent-László-Társulat tehát a ker. jótékonyság 
terére szólit bennünket, melynek gyakorlatára hármas 
czélt tűzött ki magának. Elsőben is : segélyt nyújtani a 
keleti keresztényeknek és ezek közt legelői ott letelepe-
dett magyar véreinknek, kiknek nincsenek elég templo-
maik, hol Istent lélekben és igazságban imádhatnák s val-
lásos vigasztalást meríthetnének ; nincsenek iskoláik, hol 
Isten és embertársaik iránt való kötelmeiket megtanul-
hatnák, sőt, kik csak papot is ritkán láthatnak, ki szá-
mos akadály leküzdésével vigasztalhatja csak őket a val-
lás kegyszereivel ; s a többféle hitfelekezetek és nemze-
tiségek vegyülékének közepette azon veszélynek vannak 
kitéve, hogy nemcsak anyanyelvüket és nemzetiségüket, 
de evvel együtt ker. kath. vallásukat is elveszítik, mint-
hogy legnagyobb részt eretnek szakadárok közé vannak 
beékelve, kik hitünknek nem kevésbé, mint nemzetiségünk-
ellenségei lévén, iparkodnak minden módot fölhasználni, 
őket mind vallásukból, mint magyarságukból kivetkőz-
tetni ; miként több szomorú példa igazolja, hogy előbb 
egész tiszta magyar községek nyelvüktől megváltak, és 
ezzel egyszersmind a kath. vallást is elhagyva, szakadá-
rokká lettek. I t t tehát, k. h., a ker a. kath. vallás fen-
maradása szorosan összefügg a magyar nemzetiség fenma-
radásával, úgyannyira : hogy az egyiknek bukása elkerül-
hetetlenül s másiknak vesztét vonja maga után. Ennek 
meggátlása egyik legfőbb czélja a Sz.-László-Társulatnak. 
Es mikép működik ? hogyan fejti ki e téren tevékenysé-
gét ? ugy : hogy az orvosszert iparkodik ott alkalmazni, 
hol a baj legveszélyesebb, s a tápot ott nyújtani, hol a 
szükség legégetőbb. 

A legveszélyesebb baj ott rejlik, hogy magyar hit-
feleink, templom, pap, iskola és tanító hiányában, meg-
szokják az ottani szakadár vallásfelekezetek templomait 
látogatni, a vallás igéit azok papjainak ajkairól hallgatni, 
s gyermekeiket azok iskoláiba küldeni; hol először is el-
feledi anyanyelvét s ezzel levetkőzte magyar nemzetisé-
gét, s aztán a kath. papok hiánya folytán a vallásokta-
tásnak nélkülözése bő teret s termékeny talajat nyújt a 
szakadár papoknak, az eretnekségnek megnyerni azokat, 
kik elég szerencsétlenek lévén saját ker. kath. vallásukat, 
melyben születtek, az oktatás hiánya miatt alig ismer-
hetni. A Szt.-László-Társulat tehát 25 évi fennállása óta 
szakadatlan buzgalommal és tevékenységgel azon műkö-
dött, hogy szegény magyar véreink és hitfeleinknek le-
gyenek intézeteik, melyekben gyermekeinknek legalább az 
első oktatást és nevelést megszerezhessék: legyenek ta-
nítóik, kik édes anyanyelvükön csepegtessék beléjük a ker. 

' kath. egyház iránt való szeretetett ; hogy legyenek temp-
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lomaik, melyekben saját egyházuk papjainak ajkairól hall-
hassák az Isten igéjét, melyekből menthessenek erőt az 
élet nehéz bajainak elviselésére ; legyenek oltáraik, me-
lyek zsámolyán Istenhez vágyakozó lelkük szárnyakat 
öltve, buzgó imában emelkedhessék föl a kegyelem és vi-
gasztalás Atyjához, bokros keserveik és szomorúságaikban. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 9. Összeférhetetlenség s kötelmek össze-

ütközése. — A Magyarországon érvényben lévő válasz-
tási törvény több szerzetes rendünk tagja i t kizárja a köz-
ügyek teréről akkor is, ha netán a választók osztatlan 
bizalma ilyeneket küldene a törvényhozás képviselőhá-
zába. A katholikus közvélemény ugy ezen törvény alko-
tásának idején, mint azóta minden adott alkalommal til-
takozott ezen rendelkezés ellen, és pedig nemcsak a val-
lási egyenlőség alapján, hanem a választók jogának ön-
kényes megszorítása miatt is, melyet pedig nem indokolt 
egyike sem azon jogos kifogásoknak, melyekkel törvé-
nyeink bizonyos vétségek s büntettek elkövetőit a tevő-
leges s a szenvedőleges választó jog élvezetéből kirekesz-
tik. A törvény azonban fennáll és tény. 

Szerzeteseink azelőtt s azóta sem törik vala magu-
kat a képviselői mandatum után, sőt még azon szerze-
teink tagjai közöl is alig lépett föl egy akár csak kép-
viselőjelöltnek, amelyeket nagy kegyesen nem állítottak 
a bünte tőjog szempontjából kompromitál takkal egy színvo-
nalra : mi több, még világi papságunk körében sem nyilvá-
nul túlságosan a törekvés a képviselőházban ülhetni, holott 
a felekezeteknek nincs talán egyetlen kiválóbb embere, 
nincs egyetlen igazgató s vezérlő szerepre méltatot t tagja , 
aki vagy a képviselői mandatum ut ján vagy állami elő-
kelő hivatalban lényeges részt nem venne az ország ügyei-
nek vezetésében. 

E tényállással nem lehet vitatkozni, habár követ-
kezményei szemmel lá thatók ; de ha az ország katholikus 
többségű választói nem találnak vagy nem akarnak ta-
lálni saját hitsorsosaik körében alkalmasabb férfiakat, akik 
képüket viselnék az országgyűlésen, ezen lehet sajnál-
kozni, és ugy a választókat, mint ezen férfiakat okolni, 
ámde azért legkevésbé sem változik meg a helyzet. 

Nem is ezért emii t jük föl a választási törvény fönn-
idézett megszorító rendelkezését, hanem még a vázoltnál 
is esetleg veszélyesebb ok miat t . 

A törvényhozás némely szerzetes rendeink tagja i t 
azon indokolással t i l totta el a képviselői mandatumtól, 
mivel esküvel fogadalmat tesznek rendjük szabályainak 
megtartására. 

Ámde mit látunk más t é r en? 
A minisztériumokban, törvényhozásban, a közigaz-

gatás, igazságszolgáltatás terén, a legelőkelőbb polczókon 
oly férfiak állanak, kik hasonlóan esküvel tőnnek fogadal-
mat felekezetük érdekeit minden körülmények között szem 
előtt tar tani s érvényre emelni ! 

Különösen pedig a magyar felelős kormány kebelé-
ben van három miniszter, akik egyúttal protestáns vallás-
főnökök, egyes református s lutheránus kerületeknek es-

kü t te t t mandatariusai, akik p. a belügyek s igazságszol-
gál tatás terén, de az összkormányzat ügyeiben a leglé-
nyegesebben befolynak nem csak az ország politikai s 
közigazgatási, hanem valláspolitikai kormányzatába is. 

Vájjon nem forog-e itt fenn az incompatibilitás és a 
collisio officiorum esete? 

Ne mondja senki, hogy türelmetlenség vezeti tollún-
kat ; ha liberális szempontból nem volt intoleranczia az 
emiitett szerzetesrendek kizáráss mindkét választói j o g él-
vezetéből, ha az országra nézve veszélyesnek minősítte-
tet t , még pedig törvényhozási actussal, esküvel fogadal-
mat te t t bizonyos szerzeteseknek részvétele a választói 
j o g gyakorla tában : mily alapon lehetne türelmetlenségnek 
mondani azt, ha három, az ő protestáns felekezetének es-
küvel fogadalmat te t t vallásfőnök-miniszternek azon be-
állható helyzetére történik utalás, amidőn választaniok 
kellene az ő felekezetük érdeke, melynek szolgálni eskü-
vel kötelezték magukat , és más, p. az ország katholikus 
többségének érdeke közt ? ! 

Annyira nem a türelmetlenség mondat ja ezt velünk, 
hogy teljes elismeréssel adózunk a mostan kormányon 
lévő protestáns vallásfőnök-minisztereknek, valahányszor 
a kötelmek összeütközésének eseteiben a helyes utat el-
találták ; nem is annyira tisztelt személyeik forognak it t 
szóban, hanem inkább a viselt állami s felekezeti hivata-
lokkal járó kötelmek összeütközésének lehetősége s ve-
szélye. 

Mily látvány tárul az ország elé, midőn p. a minisz-
tertanácsban az ország minisztere tanácskozik s határoz 
oly ügyben, melyet mint vallásfelekezetének főnöke ön-
maga ter jesztet t a saját fóruma elé ! 

Nem nyilik-e itt t ág tere oly feltevéseknek, melyek 
alkalmasak lehetnének a lelkiismereteket aggodalomba 
ejteni és folyton aggályban tar tani ? ! 

Még ha megengedjük és lehetőnek, sőt valószínűnek 
vennők, hogy a mostani három protestáns vallás-főnök 
miniszter mindvégig ki fogja kerülni a kötelmek össze-
ütközését és soha sem fogja szem elől téveszteni a tár-
gyilagosságot mint miniszter a vallásfőnökkel szemben a 
saját személyében, mindazáltal ki kezeskedhetik arról, 
hogy közel vagy távol jövőben valamely utódja a minisz -
teri széken s a protestáns vallásfőnök hivatalában képe& 
lesz-e összeegyeztetni az ország érdekét a maga feleke-
zete érdekével vagy lesz-e elég fölvilágosodott és méltá-
nyos a katholikusoknak igazságot szolgáltatni önmagával 
szemben ? ! 

A vallásfőnök nemcsak esküt te t t védője felekezete 
érdekeinek, hanem ugyancsak hitelveinek is hitet te t t 
képviselője. Ahol tehát a miniszter az állásában egyedül 
lehető s igazolt országos álláspontra helyezkedhetik, sőt 
köteles is reá, ott a vallásfőnök esküjének tartozik azzal,, 
hogy felekezete hitelveit emelje érvényre valamely tör-
vénynek kidolgozásánál vagy szabályrendelet kibocsátásá-
nál. Es itt beláthatat lan sora az eshetőségeknek követ-
kezhetik be, melyek a haza vallási békéjét fenyegethetik. 

Lehetetlen föltenni, hogy oly körültekintő és éles-
eszü államférfiú, mint aki ma a kormány élén áll, ezen 
emiitett eshetőségekkel nem számolt volna ; bizonyára 
erre vonatkozott miniszterelnökségének tizedik évfordu-
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lója alkalmából az őt üdvözlő református felekezet kül-
döttségének mondott azon állítása, hogy „a református 
egyház érdeke nem jöhet összeütközésbe a magyar állam 
érdekével;" — ha ezen mondását el is fogadnók, nem 
hallgathatjuk el azt, hogy a protestáns hitelvekről még 
a miniszterelnök ur ő nagyméltósága sem mondhatná 
ezt, ha ugyan nem tekinti az államot elvont fogalomnak, 
hanem veszi ugy, amint van, polgárainak katholikus több-
ségével és az ezeket magában foglaló évezredes egyházzal 
és ennek hitágazataival. 

Yajjon ez utóbbiakat szabad s lehet-e tekintetbe 
venni a protestáns vallásfönök-miniszternek felekezetének 
tett esküje megszegése nélkül ? ! 

Trefort Á. miniszter úrról mondják, hogy neki mind-
egy, bármely vallást kövessen valaki, csak fizesse meg 
az adót ; amely mondását azonban a nazarénusokkal szem-
ben tanúsított magatartása nem igazolá; — de ha való 
is volna az, a miniszterekre legalább nem alkalmazható : 
ami egy okkal több annak bebizonyítására, hogy a mi-
niszteri tárcza és a protestáns vallásfőnöki állás közt össze-
férhetetlenség létezik, mely annál elvitathatatlanabb, mi-
nél inkább helyezkedik valaki országos álláspontra és 
amellett szem előtt tar t ja az esküvel tett fogadalom kö-
telező voltát. 

Ha a szerény francziskánus barát fogadalma elég 
ok arra, hogy a honpolgár sarkalatos jogától elüttessék 
és az országra veszélyesnek minősíttessék : mennyivel in-
kább állhatna ez a protestáns vallásfőnök s miniszter es- • 
küjéről ! 

Nem lehet tehát semmi kétség az iránt, hogy e ! 
két hivatal a kötelmek összeütközésének veszélye miatt 
összeférhetetlen egy személyben. Igaz ugyan, hogy a 
protestáns miniszter, ha nem is vallásfőnök, egyszerűen 
mint felekezetének tagja hasonló összeütközésbe jöhetne ; 
ámde ő országos álláspontra emelkedhetik, ha akar, el-
lenben a vallásfőnököt minden előforduló esetben esküje 
köti felekezetéhez, ugy hogy vagy a király kezébe tett 
esküt, vagy a ielekezetének tett hitet kell megszegnie, 
mihelyt kötelmei s az ország s felekezeti érdekei közt 
összeütközés állana be. 

Ily eshetőség nyilván veszélyezteti az ország vallási 
békéjét és ennek érdekében szólalunk föl és kivánnók a 
jó egyetértés és az aggályban élő lelkiismeietek meg-
nyugtatására, valamint az országnak a belnyugalmon ala-
puló fölvirágoztatásának érdekében, hogy a törvény mondja 
ki az összeférhetetlenséget a miniszteri és protettans val-
lásfőnöki állás között. 

Sajnos, hogy a magyar nemzet hitegységének föl-
bontása ily s hasonló következményekkel jár . Mennyivel 
kevesebb hasonló aggodalmak merülhettek föl a dicső 
múltban, midőn a nemzet egy volt hitében s erkölcsében: 
akkor ki volt zárva annak eshetősége, ami most a jövő 
iránt félelembe ejthet, ami iránt talán helyén s idején 
volna interpellatióra az ország előtt őszinte és minden-
kit kielégíthető nyilatkozatot tenni a szükséges törvényes 
intézkedések bejelentésére. -(-

Róma. A szertartások congregatiójának határozata, 
a betegek és kórházak két véd s zentjének, de Lellis sz. Ka-
mill és istenes sz. János tisztelete ügyében : 

Decretum urbis et orbis. 
Inter omnigenas virtutes, quibus Catholica praeful-

get Ecclesia, Charitas eminet ceu nota conspicua, qua 
divinus ipsius Conditor voluit discipulos suos ab omnibus 
apprime dignoscendos. Hinc vix Ecclesia signum extulit 
ubique terrarum, illico factum est, ut quibuscumque hu-
mani generis aerumnis levamen inveniretur, atque iis po-
tissimum cura intenderetur, qui vel infirma gravarentur 
valetudine, vel morbo tandem devicti mortalis vitae cur-
sum essent expleturi. Huius porro nobilissimae virtutis 
praeclarum praebuerunt exemplum inclyti Confessores San-
ctus Camillus de Lellis, et Sanctus Ioannes de Deo ; qui 
pari charitatis ardore succensi animam suam pro aegro-
tantium salute ponere non dubitarunt : quippe alter 
animas in extremo agone luctantium, aegris simul corpo-
ribus praestito solamine, sacri ministerii ope roboraret ; 
alter vero medelam atque omne subsidium aegrotorum 
corporibus afferendo, animarum saluti facilius auxiliare-
tur . Nec satis : sed viri tantae misericordiae geminam 
Congregationem, sen novas in ecclesia Christi familias 
instituerunt, in quibus sui spiritus zelus indeficiens arde-
ret , atque eiusmodi charitatis in aegrotos exinde saluber-
rimi fructus jugi ter promanarent. 

Quum vero infaustis hisce temporibus iniqui homi-
nes mundanae gloriae cupidi, ad religionis perniciem con-
gregati, prodigia christianae charitatis civiliter, ut aiunt, 
aemulaturi, grassante Asiatica lue, manus hac illac ad-
movere aggressi sint, specie tenus quidem ad patientium 
iuvamen, saepe tamen ut infirmi spiritualibus orbarentur 
auxiliis : commune Christifidelium, ac praesertim sacrorum 
Antistitum desiderium exortum fuit praefatos Sanctos cha-
ritatis heroes tamquam Patronos omnium Hospitalium, 
et Infirmorum ubique degentium amodo percolendi, eosque 
in Litaniis agonizantium invocandi. 

Quamobrem quum Eminentissimus et Reverendis-
simus Dominus Cardinalis Miecislaus Ledochowski horum 
supplicia vota in Sacrorum Rituum Congregationis coetu, 
ad Vaticanum subsignata die coadunato, retulerit : Emi-
nentissimi et Reverendissimi Patres sacris tuendis Ritibus 
praepositi, omnibus mature examine perpensis, audita sen-
tentia R. P . D. Augustini Caprara Sanctae Fidei Promotoris, 
sic rescribere rati sunt : Pro gratia concessionis Sanctorum 
Camilli de Lellis et Ioannis de Deo in Patronos pro omnibus 
Hospitalibus et Inßrmis ubique degentibus : et insertionis in 
Litaniis agonizantium nominum Sancti Camilli et Sancti 
Ioannis de Deo post nomen Sancti Francisci.Die 15 Maii 1886. 

Quibus per infrascriptum Secretarium Sanctissimo 
Domino Nostro Leoni Papae XIII. fideliter relatis, San-
ctitas Sua Rescriptum Sacrae Congregationis in omnibus 
ratum habere, et confirmare dignata est ita, ut super his 
expediantur Lit terae Apostolicae in forma Brevis. Die 27. 
iisdem mense et anno. 

D. CARDINALIS BARTOLINIUS. 
S. R. C. Praefectus. 

Loco f Signi L A U R E N T I U S S ü L V A T I 
S. R. C. Secretarius. 
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Róma- Az ,0-sservatore Romano' e napokban a né-
metországi katholikusok Centrumának jövőjéről czikkezett. 
Miután ez irányadó pápai lap a „Mon. de Rome" által meg-
pendített tényt emlité, hogy a középpártnak az egyház poli-
tikai vitakérdésen kivül még a társadalmi téren is nagy fel-
adatot kell teljesítenie, különösen hangsúlyozza, a szent-
atyának a társadalmi kérdést illető encyclicájára vonat-
kozólag, hogy a katholikus egyház mily hatalmas tényezőt 
képez, melylyel mindenkinek számolnia kell, ki a társa-
dalmi téren valamit elérni akar. A középpárt ez álláspon-
tot soha sem fogja szem elől téveszteni s a megszokott 
elszántsággal a kitűzött uton tovább fog haladni, melyet az 
ország s a társadalmi kérdés iránti gond neki kije-
lölt. Tény tehát, hogy ama hős sereg programmjának 
tökéletes megvalósulását, a mint az kezdettől fogva ki-
tűzve és soha feladva nem volt, életkérdésnek tekinti, 
e nagy szerencse leend, ha más országok katholikusai a 
német katholikusok kitartó erélyének példáját követnék, 
mivel nem csupán Németország, hanem az egész világ 
szükségét érzi a társadalom jobbra változtatásának s min-
denütt egyenlők az utak, melyek e tekintetben czélra 
vezetnek. 

IRODALOM. 
Pápai breve a thomistika theologia érdekében. 

Mgr Satolli Ferencz, a görög ruthén papnevelő in-
tézet rektora, ,/?t Summám Theologicam Div. Thomae 
Aquinatis Praelectionesu cz. müvének 3. kötetét felajánl-
ván a szentatyának, ő szentsége a tudós férfiút következő, 
közérdekű brevével tüntette ki : 

Leo P P . XIII . 
Dilecte FM, salutem et Apostolicam Benedict ionem. 

Qui te ; dilecte Fili, addictissimum jam noveramus 
doctrinae S. Thomae, quum adhuc Perusinam Ecclesiam 
regeremus, eaque de causa in almam hanc Urbem jussi-
mus accedere, ubi a pluribus annis S. Theologiae tra-
dendae operám navas, lubente gratoque animo accepimus 
a te praelectiones Theologicas, quas in discipulorum tuo-
rum commodum hactenus edidisti. In iis autem vehemen-
ter consilium tuum laudamus, quod commentaria exhibes 
in ipsam S. Thomae Aquinatis Summám, ea mente ut 
auditores tui textum Angelici Doctoris e suis manibus 
excidere non patiantur. Sic enim et non aliter fiet, ut ge-
nuina S. Thomae cloctrina in scholis fioreat, quod Nobis 
maxime cordi est. Ilia enim docendi ratio, quae in magi-
strorum singulorum auctoritate arbitrioque nititur, muta-
bile habet fundamentum, ex quo saepe sententiae diver-
sae atque inter se pugnantes oriuntur, quae quum S. Doc-
toris mentem referre nequeunt, tum dissensiones fovent 
et concertationes, quae diutius jam catholicas scholas non 
sine magno scientiae christianae detrimento agitarunt. Op-
tandum autem est, ut praeceptores S. Theologiae, Triden-
tinos Patres imitati, Summám S. Thomae super cathe-
dris suis patere velint, unde consilium, rationes et Theo-
logicas conclusiones petant. Ab his enim palaestris merito 

Ecclesia exspectare poterit fortissimos milites ad profli-
gandos errores, ad rem catholicam defendendam. Quod ut 
tibi Deus copiose concédât, auspicem divinae gratiae. 
Apostolicam benedictionem peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XIX. Junii an. 
MDCCCLXXXVI. 

Pontificatus Nostri Nono. 
LEO PP . XIII. 

VEGYESEK. 
— 0 eminent iája, a biboros hgprimás adakozásai. 

(1886. január—junius.) Mint rendesen, olvassuk a ,M. 
Sión' legújabb számában, ugy a lefolyt félév tartama 
alatt is a legkülönfélébb ügyek tapasztalták ő eminenti-
ájának azon nagylelkűségét, melylyel mindig kész bár-
mily nemes és hasznos czélokat bőkezűen támogatni. Leg-
újabb adományai voltak : az esztergomi sz. Ferencz-ren-
düek templomának megújítandó tornyára 1000 frt . ; a 
páldi templomra 600 f r t . ; a keresztúri, kisfaludi, dercsi-
kai, rárói iskolákra egyenként 100 frt, összesen 400 frt . ; 
a dejtári templomra 71 f r t . ; a duna-mocsi tűzoltó-egy-
letnek 50 f r t ; az esztergom-sz.-györgymezei templom ha-
rangjára 55 frt. ; egy schveiczi templomra i00 frank ; a 
bakabányai iskola könyvtárára 10 fr t ; az óhuttai iskolára 
50 f r t ; a gorazdai (Bosznia) harangra 50 f r t ; a buka-
resti papneveldére 2000 frank, a bőősi missiókra 1 0 0 f r t ; a 
pozsonyi papneveldére 375 f r t ; a budapesti, esztergomi, 
nagyszombati tanitóképezdékre 2430 frt . Összesen 5191 
f r t és 2300 frank. 

— Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur f. hó 10*én 
nagy bérmautra indul Marosba. 

— Ipolyi Arnold püspök ur jövő vasárnapi beikta-
tása alkalmából Nagyvárad szegényei közt kiosztás végett 
5000 fr tot adományozott. 

— Alapítván y ozott bucsumenet lesz f. hó 18-án a 
a budapesti IY. ker. sz.-Ferencziek templomából Besnyőre. 
Indulás reggeli 1/.2ö órakor. 

— Az egri kath. legényegylet egykori tagjai s véd-
nökei, jelenleg Eger városának előkelő, tekintélyes és 
értelmes polgárságának kiválóbb tagjai, az egylet alap-
tevője s létrehozója, t. Tóth István lovag érs.-lyc. nyom-
davezető tiszteletére, pápa ő szentsége által közelebbről 
történt magas kitüntetése alkalmából f. hó 10-én ünnepet 
rendeznek. 

— Az örmény katholikus egyház hálája jeléül, mgr 
Azarian patriarka mgr Moreit, a ,Missions Catholiques' 
szerkesztőjét és charmettant atyát, a keleti iskolákat pár-
toló szövetség (oeuvre) igazgatóját, az örmény kath. egy-
ház archipresbyteri (avakereotz) czimével tünteti. Ennél 
nagyobb czime egyszerű áldozópapnak az örmény kath. 
egyházban nincs. (Univers). 

Felhivás előfizetésre. 
Kérjük féléves t. olvasóinkat az előfizetés mielőbbi 

szives megtevésére. 
Előfizethetni akár a szerkesztőnél, akár fíudnyánszky A. 

könyvnyomdájában, félévre 5 fttal. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Brexnay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.(Papncvelde-utcza 8. BZ.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

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

demény czimzendő. 

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

NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; § 
Budapesten a szerkesz- E 
tőnél, és Rndnyánszky { 
A. könyvnyomdájában, : 
IV., Papnővelde-utcza : 
8. sz. alatt, hova a ne- E 
taláni reclamatiók is, E 
bérmentes nyitott levél- î 

ben, intczendők. £ 

Budapesten, julius 14. 4, II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Nm. és f t . dr Ipolyi Arnold székfoglaló főpásztori szózata. — A müveit Európa tudó-
sainak háromszázados tévede'se. — Egyházi beszéd. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Ipolyi székfoglalása és a fővárosi sajtó. — 

R ó m a : Sz. Camillus de Lellis napjára. Olaszország egyházi statisztikája. • - R ó m a : Az uj „olasz állam." — Vegyesek. 

Nm. és ft. ár Ipolyi Arnold székfoglaló főpásztori 
szózata. 

A váradi püspöki megye híveinek üdvöt az 
Urban ! 

Az ur Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap és 
ma és mindörökké.1) 

A nemzetek apostolának szent Pálnak ez 
igéivel üdvözöllek titeket szeretett híveim, mi-
dőn először lépve közétek, megkezdem apostoli 
működésemet nálatok. 

Mert tudjátok keresztény atyámfiai, hogy 
midőn az Ur Jézus az emberiség megváltásának 
szent müvét a földön létesitette, mielőtt Atyjá-
hoz a mennybe felemelkedett, meghagyta apos-
tolainak s azok utódainak, hogy megváltása üd-
vét terjeszszék a világon minden emberek közt 
és mind a világ végéig, mondván: 

Megadatott nekem minden hatalom a mennyben és 
a földön, s amint engemet küldött az Atya, ugy küldelek 
én is titeket. Vegyétek a Szentlelket s elmenvén az 
egész világra, hirdessétek az evangelimot minden teremt-
ménynek, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és 
Szentlélek Istennek nevében. Amen. A ki hiszen, üdvö-
zül, a ki nem hiszen elkárhozik. S én veletek vagyok 
mindenkor a világ végezetéig. Ok pedig elmenvén, taní-
tanak minden népeket, az Ur velők együtt munkálkod-
ván és beszédöket megerősítvén a következő jelekkel."2) 

S ime ez a mi küldetésünk, s ez a mi meghatalma-
zásunk. Ezzel a hatalommal és küldetéssel jövünk hozzá-
tok és járunk köztetek, attól az első percztől fogva, a 
mint e hatalmat és küldetést mint az apostoloknak bár 
méltatlan utódai nyertük. Azóta mintegy szüntelenül kül-
detünk, megyünk és jövünk, ezredéveken át a világ egyik 
végétől a másikig. 

*) Sz. Pál levele a zsidókhoz XIII. rész 8 vers. 
2) Máté evang. XXVIII. 18. 20. Márk XVI. 15. János XX. 22. 

, Az égnek csillagzatai, a nap és hold nem járnak 
hívebben kitűzött pályájukon. Nincs az a kor, nincs az 

I az idő, melyben mi megszűntünk volna az evangéliumot 
prédikálni kétezer év óta, s nincs az a hely, nincs az a 
nép, hová nem léptünk és el nem jutot tunk volna. Sok-
szor talán gyenge akaratunk ellenére is, vitetve és legyő-
zetve és megragadtatva, mint a próféta az Urnák lelke 
által. 

S igy jövök én is hozzátok, ájtatos híveim, az örök 
apostolság ezen utján és során, az Ur által küldetve, az 
ország egyik végéről annak másik szélére, hogy Istenben 
boldogult főpásztoraitok, elődeim nyomán hirdessem és 
tanítsam az evangéliumot, Istennek szent üdvösségét, 
mint azok hirdették immár elCttem századok óta őseitek-
nek s atyáitoknak, és mint fogják utódaim hirdetni jövő 
ivadékaitoknak még talán ezredéveken át utánam, mind 
a világ végéig, amiglen csak nem lesz egy akol és egy 
pásztor. 

S a mint e hivatással és küldetéssel járunk közte-
tek, kedves keresztény atyámfiai, ugy tanúink vagytok s 
megismerhettétek, hogy az Ur lévén velünk, lépten és 
nyomon követnek apostolainak igért jelei : az ő szent 
kegyelme, vallásának jó gyümölcsei, a hit, remény és a 
szeretet, s a lelkek üdvössége, az erény és jócselekedetek 
áldása, a mint ezek a valódi keresztény életben s a ka-
tholikus anyaszentegyházban folytonosan velünk vannak 
és bennünk munkálkodnak. 

Mert a világtörténet beszéli és ti magatok élő tanú-
ság vagytok reá, mi volt az emberiség ? mi volt a világ 
képe az Ur Jézus Krisztus evangéliumának tanítása előtt 
és mivé lett általa ? A hitetlenség és vallástalanság sö-
tét éjében ültünk s mint a pásztor nélkül tévelygő nyáj 
elszéledve jártunk a világ és testiség érzéki utjain állati 
ösztöneinknek élve. Nem ismerve, honnét jövünk és nem 
tudva hová megyünk, kik vagyunk és mik vagyunk. Nem 
tudva mi az~ ember czélja és rendeltetése, vagy hogy 
csak mikép is lehessen azt megismernünk s elérnünk. 

Az isteni kinyilatkoztatásnak a Megváltó által meg-
hozott és földeritett sugara, az apostolok által hirdetett 
tanítása egyszerre felvilágosította az emberiséget, hogy 
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felismerje viszonyát Istenhez, teremtőjéhez s az általa te-
remtett világhoz. Ezzel megmagyarázta a vétek által 
megromlott természetünket, felvilágosította elhomályosult 
elménket, megjavította elgyengült s a rosszra hajló aka-
ratunkat, megismertette miért mond bennünk ellen a test 
az érzékiség, az ész és lelkiismeret szavának. Egyszers-
mind pedig megmutatta a módot és eszközöket, melyek 
által elnyerhetjük megváltásunkat s az örök életet, meg-
nyerhetjük Isten szent malasztját, s az örök üdvösséget. 
Mert ő az ut, az élet s igazság. 

Olyanok voltunk addig mint a jeruzsálemi templom 
előcsarnokában fekvő béna, ki nem volt képes magától 
felemelkedni s a szent hajlékba jutni, mig Péter és János 
apostolok könyörülve rajta, meggyógyitva fel nem emel-
ték lábaira. Ugy emelt fel minket Krisztus az apostolok 
hirdette üdvössége által az anyaszentegyház üdvözítő csar-
nokába az uj életre s üdvösségre. 

S íme ezáltal megváltozott, megujult egyszerre az 
egész teremtés, az emberiség s a világ képe, mint a Zsol-
táros mondá : belénk bocsátod lehelletedet és szellemedet 
és feléledünk s megújítod a föld szinét.1) 

Mert az evangelium elfogadása s a keresztség által 
az egyházba felvéve vetkőzték le a népek s atyáink po-
gány vadságukat és tudatlanságukat, a sötétséget és ke-
gyetlenséget. 

El lehet mondani, hogy minden jó és üdvös, a mi 
kétezer év óta a földön történt, minden jó, nemes és 
magasztos, a mi megszülemlett és létrejött, Jézus Krisz-
tus vallásának köszönhető. Általa szelídültek meg a vad 
és barbár népek, a mint keresztet vetve magukra, az anya-
szentegyházba betérve, belőle a világba kiléptek. 

0 látta valamennyi nemzeteket és társadalmakat ke-
letkezni, ő alkotta a mai müveit államokat s alkotmányo-
kat, ott állott mindannyinak születésénél és bölcsőjénél, 
karjain dajkálva, nagyra nevelte őket. Es bizonyára ott 
fog állani mindannyinak végénél azok elenyésztével, vala-
mint állott már eddig számosnak sírjánál egyaránt és ke-
letkezésénél. A népek művelődését, felvilágosodását és ha-
ladását ő fejlesztette, a társadalmak jólétét, a tudomá-
nyokat, ipart és művészetet ő ápolta. Neki, az egyháznak 
köszönhetjük összes iskoláinkat, kezdve az utolsó puszta 
és falu elemi népiskolájától egész a fővárosok tudo-
mányos egyeteméig s az akadémiákig. Mer az ő anyai 
ölében sziilemlett épen ugy nemcsak a vallás és er-
kölcsi érzet, az erény, tökély és igazság, hanem min-
den igazi felvilágosodás és valódi haladás is ; az ő 
keblén nevekedett együtt a tudomány és művészet. Mert 
minden jót ő hozott létre, felkarolt, nevelt és előmozdí-
tott, s csak azt vetette el mindig, ami az igazsággal, a 
vallás-erkölcsi érzettel ellenkezett. 

Vallásunk és egyházunk emelte magasabbra a munka 
becsét, ipart és mesterségeket, a földművelést, melyeket 
addig a világ az emberiség átkának tekintett s melyek 
addig az emberi zsarnokság s rabszolgaság alatt siny-
lettek ; valamint a kereszténység emelte fel az egész 
társadalmat a magasabb szellemi életre, mely addig 
csak az uraságból és szolgaságból állott, a szabadságra 

') 105. Zsoltár, 30. vers. 

és testvéri egyenlőségre. Megszentelte a családot és há-
zasságot, emberi méltóságra emelve a pogány nőt s 
anyát a rabszolgaság lealacsonyított helyzetéből; nevelte 

I a gyermeket, elviselhetővé tette az élet és munka ter-
I hét. Megvigasztalta a szegényt és ínségest. Az Isten és 
; felebaráti szeretet törvényénél fogva felölelte az egész 
j emberiséget, mint egy atyának gyermekeit, a megvetett, 

a rabigába görnyedt és lesújtott szegényt, a szolgát és 
gyámoltalant, az ügyefogyottat s a koldust, s mint a 
tudatlannak iskolát, ugy a betegnek kórházat, az ínsé-
ges elhagyatottnak ápoldákat és menedékházakat alapí-
tot t és emelt. íme ezek a mi keresztény anyaszentegy-
házunknak, az apostolságnak s az evangelium hirdeté-
sének, — mely által Jézus Krisztus mindig ugyanaz 
tegnap és ma és mindörökké — szent gyümölcsei, jó-
tettei és jelei, melyek Krisztus szent evangeliuma hirde-
tését ás elfogadását követték. 

Mig ellenben Krisztus evangéliumán s egyházán ki-
vül a világ semmi vallásának és társadalmának, semmi 
műveltségének, tudományának és felvilágosodásának nem 
sikerült mindezt egymagában létrehozni. A minthogy 
nélküle semmi sem volt) valóban képes az ember maga-
sabb czélját megismertetni és nem volt képes eszményét 
s erkölcsi érzetét kielégíteni és megnyugtatni. Mert ha a 
tudomány, által az ember a természeti bölcseséget s a 
természet tüneményeit s annak erejét meg is ismerheti, 
de azért ezzel az ember még sem fog soha megelégedni, 
ösztönszerűleg magasabbra törekszik ; keresi létokát és 
czélját, melyet az itt létezőben soha sem talál fel, 
mig a valódi létoknak, az Istennek ismeretére nem jön, 
a kiben egyedül találhat kielégítést és megnyugvást, mint 
ezt szent Ágoston atya oly fenségesen fejezi k i : „az em-
ber szive nyugtalan mindaddig, mig meg nem nyugszik 
te benned ó Uram Istenem!" 

íme itt áll előttünk, keresztény atyámfiai, a példa, 
akár az ó , akár az uj-világban ; mint a legműveltebb és 
leghatalmasabb hellen és római birodalmakban, vagy akár 
a hatalmas keleti pogány államokbanT Khinában, és In-
diában, vagy a többi azon világrészekben, hol a keresz-
ténység nem fogamzott meg, vagy csak teljesen kiveszett 
gyökerében, mint Ázsiában és Afrikában, bár kezdetben 
fényesen diszlett és virágzott, mig a szentek vére áztatá. 
Vagy vegyük akár magát a legműveltebb ujabb népet, 
mely a világhatalom és műveltség élén haladott a legújabb 
korban. A mint Isten kinyilatkoztatásával az anyaszent-
egyházzal szakított s hiúságból s gőgből a vallást és 
egyházat megvetve, csupán az emberi ész gyarló és hiu 
bölcsesége alapján kívánta jólétét, polgárosodását, társa-
dalmát és tudományát emelni, mint azt Francziaország-
ban, s az ujabb társadalmakban történni láttuk : ime a 
várt boldogság helyett azonnal bekövetkezett a vallásta-
lanság mellett az erkölcsi tönk, a társadalom zavara, a 
megszakadás, a forradalom és forrongás, s erre követke-
zett az ujabb elvadulás, kegyetlenség és elhanyatlás ; míg-
nem a vallás helyreállítása által a társadalom is helyre-
állott. 

De mi szükség rá, nektek a vallástalanság eme 
vad állapotait felmutatnom, mikor ti magatok is tudjá-
tok, mi volt nemzetünk s országunk, mi volt e szép vi-
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dék és városunk állapota, mily kietlen és sivatag, puszta 
válság, mielőtt nemzetünk első szent királyai István és 
László, első főpásztorai, püspökei és hittéritőink által azt 
a keresztény hitre vezették s e hittel a keresztény pol-
gárosodás és műveltség magvait elhinték s ápolták, a ke-
resztény vallás felvilágosodását és erkölcsi érzetét s eré-
nyeit, a magasztos tanítást s istentiszteletet behozták s 
megállapiták és ez által városokat, egyházakat, zárdákat 
és tanodákat emeltek, jótékony intézeteket alapitottak. 
Ezekkel várostok s a vidék jólétét és művelődését, dí-
szét és szépségét emelték. 

De miért hozakodom mindezekkel elő, szeretett hiveim 
ez ünnepélyes perczben, midőn nektek az Ur Jézust kez-
dem prédikálni, ki mindenkor ugyanaz, tegnap és ma és 
mindörökké ? Bizonyára nem azért, hogy szent és jámbor 
elődeim érdemével méltatlanul dicsekedjem. Távol legyen 
ez tőlem. Hacsak nem azért, hogy kijelentsem és kimu-
tassam az alapot, melyen állok s annak hagyományos 
folytonosságát, honnét kiindulunk apostolsági munkánk-
ban, és tanúságot tegyek róla, hogy ismerem feladatomat 
és hivatásomat, hogy lelkesedve s át vagyok hatva köte-
lességem szent tudatától : a szent hagyományt és letétet, 
mely reám szállott, az evangelium hirdetésével és a jó 
cselekedetek gyakorlásával, melyeknek itt nyomába lép-
tem és gyakorlatára hivattam, szentül megőrizni és meg-
tartani ! 

De mindenek felett áll még ezenfelül előttem a sze-
retet, mint az apostol ajánlja, az a tevékeny, folytonos 
szeretet, melyet a főpásztornak gyakorolnia kell, ki mint 
az Üdvözítő mondja: életét és lelkét adja nyájáért1) és 
mely által az Ur legyőzte a világot.2) 

Ezen isteni szeretet lelkesedésével s a szent béke 
érzetével szivemben jövök én is hozzátok ájtatos hiveim. 
Azért kérlek, ne nézzétek más tökéletlenségeimet, gyen-
géimet és gyarlóságaimat, hanem imádkozzatok értem, 
mint főpásztorotokért, hogy Isten szeretetének tüze lán-
goljon mindig szivemben s azzal művelhessem a ti lelki 
es testi üdvötöket. Mert ismétlem, hogy mint az Apostol 
mindenek fölé emeli a szeretet parancsolatát,3) ugv vagyok 
lelkesülve, hogy mindenek felett e szeretetet keressem. 
Mert elvem egyházunk egyik nagy tanítójának azon mon-
data : hogy ha legnagyobb ellenfelemmel állok is szem-
ben, előbb azt nézem és keresem, a mi vele hitben és 
érzelemben összehoz és összeköt és vele egyesit, nem pe-
dig azt a mi tőle eltávolít és vele ellenkezik. Ez legyen 
életemnek egyik főelve és cselekedete. 

Mint a szeretet kedves tanítványáról szent János 
apostolról szól, hogy midőn a nagy kortól és betegségtől 
elsorvadva mást nem volt képes többé mondani, mindig 
az egyet ismétlé legalább : Gyermekeim, szeressétek egy-
mást : ugy ti is, kedves hiveim, ha gyengülő tehetségeim 
s előrehaladott korom s beteges gyengeségemben más 
tanítást sem volnék képes nektek kellően hirdetni, fogad-
játok egyre a legfőbb tanításomat ma és mindenkor, 
hogy szeressétek egymást, mint Isten szeretett minket, 
Es fogadjátok erre főpásztori áldásomat, hogy Isten szent 

•) János X. 15. Maté XI. 27, Lukács X. 22. 
2) János XVI. 33. 
3) Pál korint. I levele XIII. . . 

lelke erősítse meg e szent szövetséget, melyre ma léptünk, 
én mint lelki atyátok és ti mint gyermekeim. Áldja meg 
ezt az Ur Jézus Krisztusnak, a pásztorok főpásztorának 
szent irgalma s áldja meg szentatyánkat, anyaszentegy-
házunk látható fejét, áldja meg királyunkat, országunkat, 
kedves hazánkat és nemzetünket, boldogságos szűz anyánk, 
és országunk s egyházunk védszentei, szent István s szent 
László király könyörgéseért. Amen. 

A müveit Európa tudósainak 
háromszázados tévedése. 

(Folytatás). 

Ellenfeleink azonban még sem nyugosznak. Azt 
mondják, hogy 

a) Dante, a „divina comedia" halhatatlan köl-
tője1) s 

b) aquinói sz. Tamás, midőn az urnapi zsolozsmát 
készité, a „Krisztus követése14 gondolatainak ihletése alatt 
állottak.2) 

Csak egy példát idézünk. — A sz. zsolozsma3) „o 
quam suavis est, Domine (úgymond), spiritus tu us, qui, 
ut dulcedinem tuam in filios demonstrares, pane suavis-
simo de coelo praestito esurientes reples bonis, fastidiosos 
divites d imitt ens inanesli s a „Krisztus követésének" sza-
vai ezek (IY. c. 13) : „0 quam suavis est, Domine, spi-
ritus tuus, qui, ut dulcedinum tuam in filios demonstra-
res, pane suavÍ3simo de coelo descendente illos reficere 
dlgnaris— E két hely nemde tökéletesen megegyezik 
egymással ? — 

S mi következik ebből? — 
Hát bizony Gersen érdekében semmi. 
Avagy nem mondhatjuk-e mi viszont s ép oly jo-

gosan, mint azt ellenfeleink teszik, hogy a „Krisztus kö-
vetésének" szerzője meritett egvetmást Dantéból4) s aqui-
nói sz. Tamás5) urnapi zsolozsmájából ? ! — 

De hát azt is mondják ellenfeleink, hogy maga a 
„Krisztus követése" azért is a tizenharmadik századra 
utal vissza s igy Gersenjökre vall ; mert még mind a két 

1) Gregory s utána Mella (v. ö. Civiltà cattolica VI. 318. 
681 ) sok tekintetben hasonlóságot fedeztek fel, mint mondják, 
Dante világhirü müve és a „Krisztus követése" között ; szerintök 
tehát (tehát) ? Dante már olvasgatta a „Krisztus követését." 

2) Wolfsgruber, Giovanni Gersen. 163. 
3) V. ö. Antiph. ad Magnif. in 1. Vesp. fest. Corp. Christi. 
4) Dantenek müve és az „Imitatio Christi" között nem oly 

nagy a rokonság, hogy azt sürgetni lehetne. Jól mondja dr. Kepp-
ler (v. ö. Theolog. Quartalschrift. Tübingen 1880. pag. 102) : „Die 
Verwandtsaft der Imitatio mit Dante's divina comedia ist eine 
Verwandtschaft in so entfernten Graden, dass sie billig unbeachtet 
bleibt." 

fi) Az „Imitatio Christi" szerzője müvének írásánál többször 
szem előtt tartot ta az egyházi sz. zsolozsmákat s utánozta. — így 
pl. a III. könyv 5-5. fej. 6. pontjában a pünkösd utáni 16 vasárnap 
imáját és a IV. könyv 4. fej. 5. pontjában feltaláljuk ádvent 4. 
vasárnapja úgynevezett „postcommunio"-féle könyörgését. — Miu-
tán tehát az „Imitatio" szerzőjénél megszoktuk, hogy ő a zsolozs-
mát utánozza, nem jogosabb-e a mi álláspontunk, kik azt tartjuk, 
hogy ez utánozta aquinói sz. Tamást ?! — Az eszmetársitás követ-
keztében felhozom itt még azt is, hogy ellenfeleink Gersenjök ér-
dekében XXII. János pápára is hivatkoznak, ki (mint mondják,) 
szintén az ő Gersenjöket tar tot ta szem előtt, midőn VI. Fülöphöz 

4* 
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szin alatt osztja negyedik könyvében a szent áldozást1), 
s bizonyságtil hivatkoznak arra a csőre (fistula), melyet 
a jámbor szerző a két szin alatt áldozóknál használatban 
levő eszköznek a középkorban szokásos elnevezésével'2) 
nevez meg; hivatkoznak továbbá a negyedik könyv szá-
mos helyére. 

Ámde ki nem látja, hogy a jelezett helyen (IV. 4, 
4), hol a „fistula" van szóba hozva, képletben beszél a 
„Krisztus követése" ? — Vagy nem képlet-e az, ha 

a) azt a csövet (fistula) „mennyeinek" mondja s ha 
ß) az isteni Üdvözítőt háromszor is „forrásnak" ne-

vezi a szerző ? ! 
S e képletes beszédből kovácsolnak „megdönthetet-

len" érveket ellenünk? 
Es azon helyek, melyekre hivatkoznak ? — Hol, 

merre olvasható az a számos hely ? — — Átnéztük mi 
is a felemiitett „negyedik" könyvet s biztos alapra a „ke-
hely" használatát illetőleg sehol sem akadtunk ; de annál 
világosabb lett előttünk, hogy azok, kiknek számára e 
jeles műnek „negyedik" könyve készült, nagyrészt3) egy 
szin alatt áldoztak. Vagy nem nevezi-e több helyen4) a 
szerző „Urunk testének" (corpus Domini) az Oltáriszent-
séget? — Nem beszél-e számos helyen Krisztus „testéneku 

vételéről ? — — 
A felhozottakból világos tehát, hogy „Krisztus kö-

vetésének" negyedik könyvére is hasztalan utalnak ; mert 
ezen könyvből Gersennek történeti személyisége nem okada-
tolható. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI BESZÉD 
MELYET 

A SZENT-LÁSZLÓ-TÁRSULAT ALAP1TTATÁSA 
HUSZONÖTÖDIK ÉVÜNNEPÉN 

1886-dik évi julius 4-én 
A BUDAPESTI SZŰZ MÁRIÁRÓL CZIMZETT 

SZ. FERENCZIEK TEMPLOMÁBAN 
MONDOTT 

MÉSZÁROS KÁLMÁN 
szent ferencz-rendi áldozár s magyar hitszónok. 

(Vége). 

Beszédemnek legkevésbé sem lehet czélja : részletes 
kimutatást adni, hol, mikor s mennyit tett a Szt-László-
Társulat 25 éves fennállása óta ? mert ki ezt tudni akarná, 
lapozza át a társulat évi kimutatásait, ott mindent rész-

igy irt : „Et quia, fili dilectissimi, forsan tibi dicitur, quod nos non 
sumus in theologia magister, audi, quid unus sapiens dicat : Non 
quis, inquit, sed quid dicat, intendit" (Rayn. 1383, 47.) — Igaz 
volna ez ? Dehogy. — A pápa ugyanis azon „sapiens"1 alatt bizo-
nyára Senecát értette (v. ö. Epist. Senecae XII. fin.), miként a 
„Historisch-politische Blätter (1881. Bd. 87 pag. 243 sq.) czikkezője 
megjegyzi. 

*) V. ö. Wolfsgruber, Giovanni Gersen, sein Leben und sein 
Werk pag. 186 sq. 

2) V. ö. Du Cange ad verb, „fistula, cujus opera sanguis 
Domini a communicantibus fidelibus hauriebatur, quod intelligen-
dum est de communione sub utraque specie." 

3) Némely kifejezés arra mutat, hogy áldozópap az, kinek 
a-szerző szól. 

*) V. ö. Imitatio Christi IV. cap. XL tit. 3, 4, 7. ; cap. I, 2, 
8 ; II. 2, 6 ; III. 2 ; XII. 2 ; XIV. 4. etc. 

letesen meg fog találni, ho l ? mennyit? áldozott templo-
mok, iskolák, papok s tanitók segélyezésére és fentartá-
sára. De annyit mégis bátor vagyok az igazság nevében 
nyiltan kimondani: hogy a Szt.-László-Társulat létrejötte 
nélkül, már sok ezer magyar elpusztult, és ezzel egyszer-
smind a ker. kath. egyház édes anyai kebléről is lesza-
kadt volna. E társulatnak tagadhatlan, sokat köszönhe-
tünk, hogy fajunk, az idegen elem, nemzet és valláselle-
nes dühöngő viharaitól, és többször a szenvedélyek zajgó 
hullámaitól el nem sodortatott. 

De talán valaki azt kérdezhetné : hogyan s mikép 
kerültek az idegen külnemzetek közé magyar testvéreink ? 
Legtöbbnyire a folytonos háborgások és viharos esemé-
nyek hullámai sodorták ki szegényeket e hon határain 
tul ; s fájdalmunkra ezek száma, daczára annak, hogy az 
idegen hitű- és nyelvű népek közé igen sokan beolvad-
nak, mégis napról-napra növekszik ; nem ugyan az ottani 
szülöttek szaporodása, mint inkább a tőlünk való folyto-
nos kivándorlás által, minthogy számosan, különösen er-
délyi székely testvéreink, a szükségtől szoríttatva kényte-
lenek vándorbotot fogni, és elhagyni a hajlékot, melyben 
bölcsőjök r ingot t ; elhagyni szülőt, testvért és rokont, 
kiknek körében növekedtek ; elhagyni a helyet, mely ne-
kik többé hajlékot nem nyúj that ; elhagyni a földet, mely 
nekik többé kenyeret nem adhat. Igen, fájdalom ! vannak 
hazánknak vidékei, honnan seregesen vándorolnak ki a hon 
szülöttjei. Oh ne kérdezzétek, hogy miért megy a magyar 
idegen hazát keresni ? mert Jeremiás siralmával ezt kell 
reá felelnem : „Kenyeret kérnek a kisdedek, és nincs, ki 
szegne nekik." Jer . 4, 4. Oh az Ur keze reáuk sulyoso-
dott és elpanaszolhatjuk Jeremiással a nép ínségét: „Örök-
ségünk idegenekre szállott, házaink a külföldiekre. Szol-
gák uralkodnak raj tunk, és nincs ki megszabadítson azok 
kezéből. Leesett a mi fejünk koronája; j a j nekünk, mert 
vétkeztünk. Téríts minket hozzád Uram ! és megtérünk ; 
ujitsd meg hajdani napjainkat." Jer . im. 5. r. 

Tagadhatlan, sz. h. ! hogy itthon is szomorú körül-
ményekben élünk, de helyzetünk még sem hasonlítható 
ama szegény kint élő testvéreinkéhez ; mert ha sok te-
kintetben az anyagiakban szűkölködünk is, de még sem 
vagyunk megfosztva ama szellemi jók élvezetétől, melye-
ket ők a szegénység és elhagyatottság folytán kénytele-
nek nélkülözni. Tehát vallásos, hazafiúi, sőt emberi érze-
tünk követeli, hogy e szellemi szükségeik enyhítésére se-
gédkezet nyujtsunk nekik; hogy dicső őseink példáját kö-
vetve, terjesszük közöttük a ker. hit áldásait. Már pedig 
erre legalkalmasabb teret nyújt a Sz.-László-Társulat, 
mely dicső védszentjének példáját, valamint a hazafiság, 
ugy a vallásosságban mindenkép iparkodik utánozni ; a 
ki pedig nem csak honfiait tartotta és erősítette meg 
a ker. hitben, hanem még a pogány kunokat is megté-
rítette, sőt még a futásnak eredt vad ellenséget is meg-
kímélni akarta, hogy csak a keresztény hitnek megnyer-
hesse, imígy figyelmeztetve vitéz hadseregét : „kíméljétek 
az embervért ; hanem ez utolért ellenséget fogjátok el ; 
hogyha az igaz hitre téríthető, szaporítsuk vele Isten né-
pét !" Es mi ne iparkodnánk legalább hitfeleinket meg-
tartani az igaz hitben, és az elveszéstől megvédeni ? Ezt 
tűzte ki egyik nemes feladatául a Szt.-László-Társulat, 
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hogy tagjainak összeadott filléreivel tartsa fön e hon ha-
tárain kivtil élő testvéreinket a nemzetiségben és igaz 
ker. hitben. És azért nem lehet az irgalmasság áldásai-
nak nem kisérni a Sz.-László-Társulat minden egyes 
tagjának szeretet-adományait, melylyel a társulat e sz. 
czéljának gyámolitásához járul . 

A Szt.-László-Társulat működésének második irá-
n y a : a hazai szt. czélu vállalatok istápolása, külösen sze-
gényebb községekben segély-nyujtás templom, iskola épí-
tésre, és különféle egyházi szükségleteknek beszerzé-
sére, valamint vallásos testületek és intézetek fönntartása 
s támogatására. 

Fájdalommal kell megvallanunk, hogy midőn ko-
runk a fényűzés és minden egyéb kényelem igényeinek 
megfelelő nagyszerű épületeket és palotákat emel, az Is-
ten házait, Ifa nem is átalában (dicséret az itt-ott tapasz-
talható kivételnek) de mégis sok helyen elhagyatva, s a 
gondolkozó kezek hiánya miatt pusztulásnak indulva 
láthatjuk. Nagyszerű bazilikákat mindenütt nem emelhe-
tünk, azt jól tudom, mert erre már szegénységünknél 
fogva sem vagyunk képesek ; azonban minden szegény-
ségünk mellett mégis sokat hozhat létre a csekélyebb 
anyagi erő is, hacsak az akarat s lelkesült buzgalom nem 
hiányzik. 

A Szt.-László-Társulat ezt is jeles feladatául tűzte ki 
magának, hogy hazánk szegény templomait segélyezve, meg-
felelhessenek azon magasztos czélnak, melyre az Isten házai 
hivatva vannak. E mellett azonban nem tévesztészem elől 
azt sem, hogy korunk romlottságának káros befolyása ellen 
nincs hathatósabb óvszerünk, mint a hazafisággal párosult 
vallásosságot a még romlatlan gyermeki szivekbe becsepeg-
tetni ; miért is e társulat feladata egyszersmind oly iskolák s 
tanintézetek gyámolitása, segélyezése, melyekben a tudo-
mányt a vallással nem csak összeférhetőnek, de egymástól 
elválaszthatlannak tart ják és tanítják. E téren is védszentjé-
nek sz. László királynak példáját iparkodik utánozni ; ki 
egész életén át lángoló buzgalommal törekvék a magyar 
nemzet jó tulajdonait fejleszteni, szellemi tehetségét ki-
művelni, püspökségek, káptalanok, apátságok, kolosto-
rokhoz csatolt iskolák, nevelő és más jótékony intézetek 
felállítása, adományozása, ápolása által ; jól tudván, hogy 
a vallás-erkölcsi műveltség legbiztosabb alapja a nemzet 
jóllétének és boldogságának ; mig ellenben az erkölcste-
lenség, a vallással nem törődés, hitközönyösség minden 
nemzet jóllétének és boldogságának felforgatója s meg-
rontója: „Az erény magasztalja föl a nemzetet: a bün 
pedig a népek romlása. „Példab. 14, 34. 

A Szt.-László-Társulat harmadik i ránya: az egyete-
mes anyaszentegyház Jézus Krisztus által rendelt látható 
fejének, a római pápának gyámolitása, kiváltkép mos-
tani szorongatott helyzetében, az egyházi kormányzat 
szükségeinek födözéséhez való hozzájárulás által ; mire 
szt. László király áldásdus élete hathatósan serkent ben-
nünket. Szt. László, hogy mily hü fia volt az anyaszent-
egyháznak és mily tántorithatlan ragaszkodással viselte-
tett annak látható feje iránt, eléggé tanúsítja Krisztus 
akkori földi helytartója : VII. Gergely pápa Nehemiás 
esztergomi érsekhez intézett levelében, melyben szt. Lász-
lót „a római szentszék leghűbb, legbuzgóbb támaszának, 

a Megváltó földi helytartója engedelmes és mindenben, 
mit az anyaszentegyház java megkíván, szolgálatra kész 
fiának" nevezte. De nemcsak szt. László példája, hanem 
kötelez bennünket nemzetünk egész múltja is, melynek 
történetéből tudjuk, mily sokszor tapasztalta nemzetünk 
viszontagságaiban a római pápák atyai szeretét, hathatós 
segedelmét olyankor is, midőn minden szomszédja ma-
gára hagyta a nemzeti letért élet-halálra küzdő magyart. 

Lehetséges volna-e tehát, hogy a magyar, kinek 
szép hazája Mária országának, apostoli királyságnak ne-
veztetik, érzéketlen vagy közönyös maradhatna a gono-
szok által szorongatott s mindenétől megfosztott szent atya 
szenvedései iránt, mig az igaz katholikusok a föld min-
den részéről vetélkedve sietnek szeretetadományaikkal, 
Péterfilléreikkel gyámolítani a szt. atyát egyházkormánya 
függetlenségének megőrzésében s ezzel egyszersmind az 
apostoli szt. székhez való hü ragaszkodásukat tanúsítani? 
Nem a régi Rómának pogány uralkodói azok, kik jelen-
leg a szt. atyát nyomorgatják, nem ! keresztények azok. 
De mi haszna. Esküdt ellenségei ők az egyháznak és a 
vallásnak, valamint az egyház Istentől rendeltetett fejé-
nek ; miután tudják, hogy ez ama szikla, melyre a ke-
resztény hitnek, valamint az egyházi és minden társa-
dalmi rendnek alapelvei fektetvék, s előbb ezen kőszirt-
nek kell megrendittetni, hogy ördögi tervüknek mindent 
felforgató müvét sikeresen keresztül vihessék. A kit a 
jeges éjben megfagyasztani akarnak , azt ruhájától 
fosztják meg. Ezen próbát látjuk az egyház fején is 
megkísérelve : hogy az apostoli szt. széknek világra ki-
ható hatalmát megsemmisíthessék, függetlensége vértezet-
jétől, jogos birtokától, fölségi hatalmától kellett szentség-
törő kezekkel megfosztani. De azért a sziklát a pokol 
kapui meg nem dönthették minden erőfeszítés mellett, 
melylyel azt, folytonos nemtelen gyanusitgatásokkal, csel-
szövényekkel, fenyegetőzésekkel aláásni igyekeztek. Si-
kertelen minden ördögi törekvésük, mert az eltántorithat-
lan hivek, minden fontorkodások daczára, annál nagyobb 
ragaszkodással csoportosultak a szikla körül és siettek a 
tisztelet és szeretet leggyengédebb érzületével gazdag 
adományaikat, melyekhez még a legszegényebbek is já-
rultak, meghozni. Most tehát, midőn XIII-dik Leo, szent 
Péternek egyik dicső utódja, gonosz elleneitől környezve, 
s jogos birtokától teljesen megfosztva, saját házában fo-
goly, gyermekei felé nyúj t ja kezét : megtagadhatnók-e tőle 
szeretetünk és hálánk kötelmeit ? és saját nélkülözésünk 
árán is ne sietnénk a szeretet adományait neki megvinni ? 
hiszen a bölcs Sirák mondja : „Az atyának adott alamizsna 
nem leszen elfeledve." Sir. 3, 15. 

íme k. h. ! a korlátolt időhöz mérten kifejtettem 
a Szt.-László-Társulat hármas irányú működését. Minden-
esetre szép, nemes és szent czélok azok, melyeket e tár-
sulat magának kijelölt, 25 év óta folytonosan szeme előtt 
tartva, erejéhez mérten semmi alkalmat nem mulasztott 
el, hogy e szent czéljainak megfelelhessen. Maga a tár-
sulat részéről nem is történt semmi mulasztás, megtett, 
mindent, a mit tehetett ; hanem fájdalommal kell meg-
vallanunk, hogy a honfiak részéről nem részesült oly 
pártolás és fölkarolásban, mint a minőt, nemes czéljai-
nál fogva, megérdemelt volna. A minden iránt hideg k"> 
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zönyösséggel viseltető korunk ez iránt sem tudott lán-
golni oly hévvel és keresztényi buzgalommal, hogy fel-
adatának megfelelőleg, tágasabb körben működhetett volna. 
Hogy e nemes irányú társulat törekvése sok részvét-
lenséggel találkozott, a hiba nem annyira a népben kere-
sendő, — kik tehetségűkhez mérten elég buzgalmat fej-
tenek ki e társulat támogatása mellett, s meghozzák 
filléreiket az áldozat oltárára, — hanem sokkal inkább 
azokban, kik mindig a nép nevében lármáznak, és csak 
önérdeküket és hasznukat keresik; kik uton útfélen han-
goztatják „a jó hazafi" nevezetet egész az unalomig, de ők 
csak ugy és ott jó hazafiak, hol a hazát, mint fejős tehenet 
használhatják : a hol azonban csak csekélységet is kellene 
áldozni hazafiságuk bebizonyítására, ott süketek marad-
nak, s nem hallják szt. Pál intelmét: „Kiki nem maga 
hasznát, hanem a másokét tekintse", Filipp. 2, 4. Ré-
szemről meg vagyok győződve, hogy buzgó hallgatóim 
között egy sem tartozik azok közé, hanem, kik eddig ta-
lán a társulatot nem ismerték, sietni fognak tagjaivá 
lenni, hogy néhány fillérökkel ők is hozzá járulhassanak 
a kitűzött szent és nemes czélok előmozdításához, me-
lyeknek mindenike, mint oly tettek utánzása, melyeket 
szt. László földi élete folytán legnagyobb mértékben 
gyakorol t ; legmagasztosabb, legdicsőbb, de egyszersmind 
vallásunk alaptörvényeinek, a haza iránti szeretetünknek, 
embertársaink és mimagunk iránti kötelmeinknek kifo-
lyása : épp ezért nem maradhat Isten bő áldása örökké 
tartó jutalom nélkül. 

Nyugodjék tehát Isten áldása e társulaton, hogy 
minél bővebben teremhesse az Isten és felebaráti szeretetnek 
szép gyümölcseit. 

Te pedig Istennek kedves hive, dicső szt. László király, 
kegyes és hatalmas pártfogónk ! Emeld föl a jótékonyság-
ban és nemzeted boldogitásában fáradhatlan jobbodat, 
esedezve Istenhez : hogy e nevedet viselő társulat mennél 
nagyobb mérvben gyarapodva és elterjedve, napról-napra 
többet tehessen : az Isten dicsőítésére, az anyaszentegyház 
fölmagasztaltatására, az emberiség javára és édes magyar 
hazánk boldogitására. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 13. Ipolyi székfoglalása és a fővá-

rosi sajtó. — 
Szerencsés véletlennek mondható bizonyára az a 

körülmény, hogy Nagyvárad uj 1. sz. püspökének szék-
foglalására kétszer készülhettek a közvetlen érdeklet-
tek a nagyváradi egyházmegyében és az ország érdek-
lődése széles e hazában. Szerencsés véletlen vala ez, 
szerencsés különösen a vallásra s az egyházra nézve ; mert 
igy az ősi vallásosság és egyháziasság, a sz. István enyészet-
kímélte szent jobbja által alapított római kath. egyház 
iránti tisztelet érzelmeit egyszer helyett kétszer hozta hul-
lámzásba országszerte Magyarország sajtója, a mely maga 
is ünnepet ülve tanúsította, hirdette százezereknek : hogy 
Magyarországban egyházra és hazára nézve mindig nagy 
esemény, midőn az ős Róma és az apostoli király által 
küldött püspök, hivei koszorújától körülvéve és saját 
neve népszerűségétől körülsugározva, elődeinek százados 

székét nagy remények, nagy aspirácziók közt, tele Jézus 
emberbaráti szeretetével szivében, ünnepélyesen elfoglalja. 

„Oportet episcum, mondá sz. Pál Timót püspökhöz, 
et testimonium habere bonum ab iis, qui foris sunt 
(I. Tim. 3, 7.) A testimonium bonum ab iis, qui intus 
sunt, Ipolyira nézve ott szólt az apostoli szentszék és az 
apostoli király kinevező, illetőleg megerősítő okmányai-
ban, és a nagyváradi papság hódolatában, teljes fél-
óráig hirdetve az u j püspök tetteit és érdemeit. A 
testimonium bonum ab iis, qui foris sunt : ezt a nem-
egyházi sajtó, a nem tisztán egyházi közvélemény kö-
zege tolmácsolta, az érintettük szerencsés véletlen miatt 
egyszer helyett kétszer, annyi elismeréssel, mint ritkán. 
Az összes nem egyházi sajtó megtisztelte Ipolyi napját, 
ama szerencsés véletlen miatt egyszer helyett kétszer, 
némelyik, mint a „P. Lloyd" és a „P. Napló" egy szám-
ban kétszeresen, vezérczikkben és külön tárczában. 

Ily testimonium bonorumnak, ab iis, qui foris sunt, 
ha az tiszta indokból, tiszta szándékkal és correcte tétetik 
egy püspök mellett, az egyház szivéből örvend ; az egy-
ház jólelkű fiai pedig osztoznak az anya örömében. Le-
gyen e czikk tanúbizonysága, hogy mi is kedves köte-
lességünknek tar t juk kivenni osztályrészünket. 

Egyet-mást, igaz, másképp kívántunk volna ugyan 
mondottnak; p. a ,P. Napló' bizonyára nem egészen ugy 
értette a mint mondotta a nagyváradi egyházmegyéről, 
hogy az — „elhanyagolt és fegyelmetlen." A nagyváradi 

j megye papsága ezt a latitude-öt nem érdemli. Talán 
! egyik-másik hang, továbbá, nagyon is erősen hangsu-
; lyozta a nemzeti szempontot stb. Mindez azonban az állás-

pont és apprecziáczió dolga, mely mit sem változtat azon, 
hogy Ipolyi püspök mellett a testimonium bonum ab iis, 
qui foris sunt, fényesen nyilatkozott. 

Különös figyelemre és megjegyzésre méltónak Ítél-
jük ném egy oknál fogva a ,P. L l következő helyét, melyet 
szórói-szóra ide iktatunk: „Ezen általános természetű tekin-

I teteken kivül, úgymond, ily alkalomkor épp oly kevéssé lehet 
mellőzni az állam és egyház közti viszony konkrét kér-
dését, és mi ez iránt teljes nyíltsággal óhajtunk nyilat-
kozni. Azon indokokat, melyek e viszony fölött Magyar-
országban eddig uralkodának, jelenleg nem tisztünk vizs-
gálni ; legpraegnansabban összefoglalva ugy lehet azokat 
kifejezni, ha azt mondjuk, hogy mind a két fél sokkal 
többet veszíthetne, mintsem hogy a békére ne volna han-
golva. Igy tekintve a dolgot, a magyar felsőbb klérus 

I anyagi helyzete is állami garanczia, melynek becsét még 
akkor sem szabad félreismerni, hogyha az nem éppen Ipolyi 
önzetlensége és áldozatkészségével megáldott férfiú kezé-
ben nyugszik. Ebben keresendő talán a kulcs, a magyar 
állam és a magyar egyház jövő viszonyához is, a melyek 

, teljesen egymásra levén utalva, nehezen fognak valaha 
tartós conflictusba kerülni. Egészen másképp alakul azon-
ban a társadalomhoz való viszony, és a jelen idők bal-
sorsának mondható, hogy a társadalom mindenütt bizo-
nyos felsőbbséget nyert az állam fölött, habár erre való 
igényei néha nem igen jogosultak. Ha mármost valaki 
nyilt szemmel nézi e társadalmat, az ő fölöttébb korlá-
tolt szellemi termelésével és az ő határtalan receptív vá-
gyával : az bizonyára nem fogja titoknak tartani, hogy e 
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társadalomban mindenféle betegség számára, a mely Euró-
pán itt-ott éppen keresztül húzódik, csira van elég. Ez a 
társadalom ma konzervatív vélekedést ragaszt ki a falra, 
habár még a saját conservatiójára sem gondol, és holnap 
már radikálizmusba képes átcsapni, hogyha egyebütt ra-
dikalizmus került a kormányrúdhoz. Éppen azon a na-
pon, midőn Nyugaton, különösen Németországban, a ter-
mészettudomány mint az ész istennője emeltetett trónra, 
a mi társadalmunk is (már t. i. a szabadelvű) meggyőző-
désből (!) az atheizmushoz csatlakozott, és azután óráról-
órára, a mint Németországban a bigotteria (Bismarck val-
lási békéjét a ,P. L.' bigotteriának ta r t ja ! ) minden mel-
lékbolygóival együtt a láthatáron feltűnt, azonnal a mi 
társadalmunk is (természetesen a szabadelvű) tévedéseit 
kiátkozta és most már minden reverendát megcsókol — 
bárki lakjék is benne ! Azonban csak a rövidlátás visel-
tethetik bizalommal ez iránt az istenes változás iránt. Ha 
egyszer ismét divat, siker vagy a legaljasabb speculatio a 
szabad szellem mellé állanak, akkor majd azok, kik ma a 
templom porában henteregnek, a legdühösebb egyház-
ostromlók lesznek, és azok a demagógok, kik ma egy pap-
nak még árnyéka előtt is meghajolnak, akkor még a pa-
pok legjobbjait is pellengérre fogják állitani. Es valóban, 
ha a magyar egyháznak nem volna alaposabb bizton-
sága, mint a melyet a napi áramlatból merithet, akkor 
igen rosszul állanának az ő dolgai, még lia jelenleg sokkal 
zajosabb óváczióval látogatnák is meg, mint tényleg 
meglátogatják. Egyedüli biztos támaszai az egyháznak 
igazán csak az oly férfiak, mint az, kinek neve éppen 
ma tar t ja lebilincselve a közérdeklődést. Nem a mit 
az utczai alacsony felfogás hirdet róluk, nem ez — az 
ő érdemök, hogy t. i. állitólag rettenetesen „liberalisak." 
Ok sem most nem azok, seni valaha ezelőtt azok nem 
voltak, és csak politikai nyegleség várhatja egy püspök-
től, hogy a „liberalismus" hive legyen. Egy püspöknek, 
papnak, más rendeltetése van — és minek tagadjuk ? — 
a mit itthon és a külföldön úgynevezett liberális papok 
alakjában láttunk, bizony többnyire valóban szomorú alak 
vala az. Tehát nem egy kölcsönzött szellem az, a mi a 
klérus tekintélyét megmenteni fogja, hogyha majd a ta-
lajt Európa alatt a felforgatás léptei rengetni fogják ; 
mentője lesz ama tagjainak tevékenysége és sikerei, a 
kik, magasan felülemelkedve az ephemer ötleteken, hi-
vatásukat betöltötték." 

Végül összefoglalva elogiumát Ipolyiról, igy foly-
ta t ja és zárja be vezérczikkét a „P. Ll." : „Elég lesz (az 
ő jellemzéséhez), ha azt mondjuk, hogy Nagyvárad püs-
pöki székén oly férfiú ül, a ki hivatását, korát és hazá-
ját megértette." 

Adja Isten, hogy a „P. Ll.", a mely az atheizmust 
és ,bigotteriát l oly keserű haraggal tudja ostorozni, felü-
letes közszellemünk ujabb és minden napfogyatkozásaikor 
épp oly lelkesen mint most — tüntessen a liberalizmus 
velleitásaival szemben azon egyházi férfiak mellett, — 
a kik „hivatásukat betöltik!" ?? 

Róma. Julius 15-kére, sz. Camillus de Lellis napjára 
várják ama pápai határozat ünnepélyes kihirdetését, mely-
nek alapján a betegtestvérek (ministri degli Infermi) rend-

jének emiitett szent alapitója és istenes sz. János a Fate 
bene fratelli kórház és betegápoló rend alajutója a kór-
házak és betegek védszentjéül fognak kikiáltatni. Már 
május 15-én fejeztetett be eme határozat a ritusok con-
gregatiója által, s május 27-én erősittetett meg a 
pápa által.1) A nápolyi biboros érsek, ki a casamicciolai 
szerencsétlenség s a nápolyi kolera idejében személyesen 
ápolta a betegeket, első volt, ki a sz. atyát e határozat 
kihirdetésére felkérte ; kérése támogattatot t más 376 egy-
háznagy, 26 biboros, 62 érsek 218 püspök és számos 
szerzetes előljáró által. Ledochowski biborost választotta 
a ritusok congregatiója az ügy előadójává. Határozattá 
lőn, hogy emiitett két szent neve jövőben a haldoklók li-
tániájába is fölvétessék sz. Ferencz neve után. Maddalena 
templomában, hol sz. Camillus teste nyugszik, nagyszerű 
előkészületekt étetnek a szent ez idei ünnepének rendkívüli 
fényes megünneplésére. Parocchi biboros tar tandja az ünne-
pélyes nagymisét, mely alatt a pápai leirat kihirdettetik. 

Az utolsó olaszországi népszámlálás alkalmával az 
egyházi statistika is figyelembe vétetvén, kitűnik, hogy 
az egész királyság 274 egyházmegyébe és apátságba 
vagy praelaturába nullius dioeceseos van beosztva. Min-
den egyházmegyének átlag 1016 négyszög kilométer-
nyi kiterjedése van és 75 plébániából áll 103,830 
lakossal, kik 30 községre vannak szétosztva. Van 30 egy-
házmegye 200,000 lélekkel és 21, melynek lélekszáma ki-
sebb 20,000-nél. A legnagyobb Milánó, melynek 1.322,000 
lelke van 583 községben és 717 plébániát számlál. 
Azután következik Nápoly 699,000 lélekkel, Turin 
679,000, Padua 505,000, Genua 489,000, Bologna 459,000, 
Brescia 149,000, Flórencz 426,000, Palermo 421,000 és 
Verona 420,000 lélekkel. Legkisebb négy egyházmegye 
Montevergine, Porto és St. Rufina, St. Pauli extra mu-
ros és San Martino al Cémino, összesen mintegy 10,000 
lélekkel; az utolsónak csak 1504 lelke van. Mindössze 
egész Olaszországban 20,460 plébánia van. — A Via Sa-
laria mellett röviddel ezelőtt egy nagy, régi síremléket 
fedeztek fel, mely Lucilius Petrus és nővérje Lucilla 
viausoltumunak neveztetett. Az elmúlt hétfőn először 
hatoltak annak belsejébe s magát a sirüreget is meg-
vizsgálták. Boltozott, vakolt mennyezettel ellátott folyosó 
vezet le belé ; balra és jobbra nyitott, úgynevezett vlo-
culia láthatók, melyekben még hullák maradékai létez-
nek ; jobbra azután egy fehér márvány mellszobor követ-
kezik e felirással : D. M 

M. VARSILIO. MAR 
TIAN. VETE. X. COH 

III. PR. VARS1LIA 
STACTE. PATRONO 

IDEM. CONJUGI. B. M 
EEC. CUM. QUA. VIX 

AN. XVI. 

Magában a kamrában három, tivoli kőből faragott, 
fallal körülvett koporsó áll. A baloldalon lévőben egy 
födéllel s következő fölirással ellátott hamvveder áll : 

D. M 
L. CACILIO 
LASPANO 

P. F. F. 

*) Mi meg már közöltük. Szevk. 
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Továbbá egy másik hamvveder nélküli födél s egy 
csésze terracottából. Az összes sirok nyitvák. Valószínű, 
hogy további ásatások s a talaj tisztításánál még más 
feliratokat is fognak találni. A mausoleum hasonló 
Cacilia Metalláéhoz a via Appián, csak terjedelme na-
gyobb, de magassága csekélyebb. 

Róma. A szabadelvű körökben mindinkább belátják, 
hogy az olasz állam befelé és kifelé való erősödésére, 
nemkülönben a napról-napra mindinkább vakmerőbben és 
veszedelmesebben fellépő felforgató párt ellen nincs más 
segítség, mint a szentszékkel mielőbbi kibékülés. Kevéssel 
ezelőtt e szükségesség fejtegetés tárgyát képezte a Coriéie 
délia Sera-nak a mérsékelt szabadelvüpárt e tekintélyes 
milanói lapjának. Számos római és vidéki lap átvette 
részint változással, részint eredetileg a nevezett czikket. Ha-
sonlólag a „ Moniteur de Home" -nak az utolsó napokban e 
tárgyról közlött czikke a legtöb vidéki lapoktól átvéte-
tett. Ugy látszik azonban, hogy ama párt, melynek lapja 
az emiitett „Corrière délia Sera", még mindig azon Íri-
szemben van, hogy a szentszékkel való kibékülés lehetséges 
a pápa világi hatalmának visszaállítása nélkül is. Ez azon-
ban képtelenség ; mert a sz.-szék részéről a kibékülés egyik 
főfeladata mindig a pápa világa hatalmának helyreállí-
tása leend. Rendu Jenő franczia publicista és volt kö-
vet, Cavour, d'Azeglio s az olasz egység más főkolompo-
sainak lelkesült csodálója és barátja, ugyan e tárgy-
gyal foglalkozik egy nem régen e kérdésről Párisban meg-
jelent röpiratában: „Rome Capäale et les Romains." Be-
bizonyítja, mennyire csalatott meg az egész világ az 1870. 
év október 2-iki plebiscitje által, s bebizonyítja, hogy a 
rómaiak túlnyomó része még mai napig is a pápát ismeri 
el jogos fejedelmének és urának, s hogy meg vannak 
róla győződve, miszerint Rómának, az örök városnak, az 
olasz királyságba bekebelezése által nem csak anyagilag, 
hanem tekintélyükben és erkölcsi állásukban is károsittattak, 
daczára annak, hogy Róma Olaszország fővárosának ki-
kiáltatott. Szigorúan elitéli az olasz kormány magatar-
tását Rómával szemben a lefolyt 16 éven keresztül s 
végtére követeli, hogy az itt felállítandó Cavour-szobor 
talapzatára ez államférfiú e négy mondata vésettessék 
be : „Legnagyobb horderejű okok követelik, hogy Ró-
mát, a pápa székhelyét, megkíméljük." (1860. évi ok-
tóber 2-án tartatott kamara-ülés.) „Egy igazság fogad-
tatott és ismertetett el a kamara által, t. i. hogy soha Ró-
mába mint elfoglalók nem szabad bevonulnunk." (id. 1861. 
április 5-én.) „Ha a kormánynak Rómába való beigtatása 
által a pápának méltósága és függetlensége bármely mó-
don csorbittatnék, Rómának a királysággal egyesítése 
nemcsak a katholicismusra, hanem Olaszországra nézve 
is végzetteljes lenne." (id. 1861. márczius 25.) „Olaszoi-
szág kötelezi magát, nemcsak a pápai államot meg nem 
támadni, hanem fegyveres erővel minden idegen megtá-
madás ellen védelmezni." (id. 1861. április 17.) 

Közli Dr. Ott Ádám. 

H I V A T A L O S . 
20,604. számhoz. 

Pályázat. 
A budapesti kir. magyar tud. egyetem hittudomá-

nyi karánál megüresedett ágazatos hittani rendes tan-
székre, melylyel évi 2500 f r t fizetés, 400 frt lakbér, sza-
bályszerű tandíj-osztalék s az első és második 10 évi 
szolgálat után külön-külön 315 f r t fizetési pótlék van egy-
bekötve, — ezennel pályázat hirdettetik. 

A pályázatban csak a kath. egyházi rendhez tartozó 
férfiak vehetnek részt ; kérvényeik, melyek tudományos 
és tanítói képességöket igazoló okmányokkal, püspöki el-
bocsátó levéllel és életrajzi vázlattal fölszerelendők, a ne-
vezett egyetem hittudományi karának dékáni hivatalánál 
folyó 1886. évi augusztus hó 31-ig bezárólag fogadtat-
nak el. 

Budapest, 1886. május hó 27-én. 
A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. 

VEGYESEK. 
„.*„. A zágrábi fömegye papsága előkészületeket tesz 

főm. és ft. Mihalovics József bibornok-érsek ur 50 éves 
áldozópapi jubileumának megünneplésére, mely f. évi aug. 
13-ára esik. 

= Aranymise és egyházmegyei hódolat a pécsi egy-
házmegyében. F . évi novemberben lesz Sláby Ferencz pé-
csi nagyprépost ur 50 éves áldozópap. E kegyeletes nap 
alkalmára Pécsett a közp. papság kebelében bizottság 
alakült, mely felhívást intézett a megyebeli papsághoz, 
először az iránt, hogy egy e napon átnyújtandó kegye-
letes emléktárgyra adakozni s majdan a jubileum napján 
testületileg megjelenni szíveskedjék. A központi bizottság 
e napokban ujabb ülést tartván elhatározta, hogy a jubi-
leumi emlék egy főpapi mellkereszt legyen, melyet a 
megye papságának élén Feszti Károly kanonok ur fog a 
jubilansnak átnyújtani. Az ünnepi szónoklatot Troli Fe-
rencz praelatus ur fogja mondani. 

— Nagy esemény jellegével birt f. évi jun. 29-én 
a bibornoki biretum átnyújtása a baltimorei főszékesegy-
házban Gibbons érseknek. Az Egyesült-Államok csaknem 
valamennyi püspöke és több kiváló államférfia jelent meg 
az ünnepélyen. 

— Montenegró részére az apostoli szentszék külön 
püspökséget fog felállítani Antivariban, hol hajdan érsek-
ség vala. A montenegrói fejedelem fog a püspök fizeté-
séről gondoskodni. Montenegróban a katholikusok száma 
jelenleg 4500. (Moniteur de Rome.) 

— Görög nyelven katholikus hetilap (journal) csak 
egy jelenik meg,^ az Avuxoh], Syrában. Megjelenésének 
napja szombat. Ára egész évre 14 frank. Ez egyetlen 
katholikus görög hetilap kiadóhivatala Syrában van, rue 
d' l 'Horloge, en face de la Nomarchia. Kelet s Nyugat 
összeolvadásának vonalába esvén hazánk Magyarország, 
kötelességünknek tartjuk a keleti ügyeket is evidencziá-
ban tartani. 

— Aquinói sz. Tamás összes müvei pápai kiadásá-
nak III. kötetét f. hó 2-án nyújtotta át XIII. Leo pápá-
nak egy küldöttség, melynek tagjai valának Simeoni és 
Zigliara bibornokok, mgr Jacobini Domonkos a Propa-
ganda titkára, Larocca atya a dömések rendfőnöke és 
Melandri lovag a Propaganda könyvnyomdájának igaz-
gatója. 

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

Budapest, 1886. 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 írt. [ 

Szerkesztő lakása:Buda- : 
pest,YIII., József-körut \ 
50., hova a lap szellemi ; 
részét illető minden kül- jj 

demény czimzendô. E 

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

Budapesten, julius 17. 

NEGYVENÖTÖDIK ÉYFOLYAM. 

5. 

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 nyi tot t levél-

ben, intézendők. 

II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Sermo Pastoralis in formám Litterae Encyclicae redactus et missus quem Arnoldus Ipolyi. 
A müveit Európa tudósainak háromszázados tévedése. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Az atheizmus : Európa békéjének veszélye. 

N a g y v á r a d : Ipolyi Arnold beiktatási ünnepe. — Vegyesek. 

S E R M O P Ä S T O R A L I S 
IN FORMÁM 

LITTERAE ENCYCLICAE REDACTUS ET MISSUS 
QUEM 

A E U O L D U S I P O L Y I 
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 

SANCTAE VARADIENSIS ECCLESIAE EPISCOPUS 
OCCASIONS INSTALLATIONS SUAE 

die 11-a Iulii, Anno MDCCCLXXXYI. 
A D C L E R U M D I O E C E S A N U M H A B U I T . 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo di-
lectissimi ! 

Jesus Christus heri et hodie ipse et in saecula. 
(Hebr. XIII. 8.) His apostoli gentium Sancti 
Pauli verbis occepi primo quondam munus meum, 
dum in partem muneris apostolatus ante quin-
deeim et quod excedit annos vocatus sum. Illis 
vero una apprime perpetuam apostolatus succes-
sionem nobis designare licuit, quomodo absque 
interruptione vocamur, eligimnr et mittimur ad 
vineam Domini Sabaoth, portantes, etsi debiles 
et indigni, humeris nostris grande munus apo-
stolatus. 

Vos enim apprime nostis, Dilecti Fratres, 
quod continue praedicatis et profitemini, quomodo 
potestatem banc apostolatus nacti sumus. Prout 
enim Dominus et Salvator noster Jesus Christus, 
linquens Patris dexteram, venit ut salvum face-
ret quod perierat, una constituit, ut opus salutis 
traditum apostolis, depositum in ecclesia ad con-
summationem usque saeculi perduraret. Quemadmo-
dum enim de se ait: Data est mihi omnis po-
testas in coelo et in terra, sic et Apostolis so-
lemnibus hanc tradidit potestatem verbis: Sicut 
misit me pater et ego mitto vos. Accipite Spiri-

tum Sanctum. Euntes ergo docete omnes gentes 
baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiri-
tus Sancti. Praedicate evangelium omni creaturae. 
Docentes eos servare omnia quaecunque man-
davi vobis. Et ecce ego vobiscum sum omnibus 
diebus, usque ad consummationem saeculi.1) 

Haec est potestas, haec missio nostra, hoc 
mandatum quod aeeepimus in opus ministerii, 
in aedificationem corporis Christi, ad consumma-
tionem sanctorum, donee occurramus omnes in 
unitate fidei et agnitionis Filii Dei, in virum 
perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi : 
ut non simus fluctuantes et circumferamur omni 
vento doctrinae.2) 

Et hac missione et ininterrupta successione 
apostolica venimus, Dilecti Fratres, et nos ad vos, 
ut vos in partem muneris apostolatus nostri su-
seipientes, praedicemus nitro Christum crucifixum, 
qui heri et hodie ipse est in saecula; et ut fide-
les dispensatores simus charismatum salutis. 

Hinc vobis metiri licet, quanto cum zelo, 
quanta charitate fraterna vos amplecti velimus, 
qui vocati estis in partem et haereditatem mu-
neris nostri, ut sitis collaboratores nostri et in-
veniamini nobiscum operarii fideles et digni in 
vinea Domini. 

Nec aliud mihi iam prae oculis est, quam 
gloria Dei, incrementum fidei et sanetae matris 
ecclesiae, omnimodaque salus fidelium, quos ut 
iam pater jes ter amplector, tum vero vestra, 
fratres, dilectio, Charitas et amor, qua fratrum et 

jfiliorum meorum charissimorum. 

Matthaei XXVIII. 18. Marci XVI. 15. Joan. XX. 22. 
2) Ephes. IV. 10—14. 

5 
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Mearum autem inprimis partium esse reor, 
depositum fidei intemeratum custodire. Regnum 
Dei in terris, ecclesiam Christi catholicam dila-
tare, eias recta tueri, honorem et decorein ma-
nutenere, ante fores et ostia dornus Dei excubias 
agendo et vigilando sanctuarinm custodire. Nul-
lis in hoc opere rnolestiis et calamitatibus ce-
dere, non odiis, calumniis, non persecutione, non 
insectationibus deterreri, sed paratum esse et vi-
tám, si opus, periclitare. 

At mearum non minus partium erit, ut vo-
bis statim totam normám quasi episcopatus mei, 
uti illám a principio concepi et statui, et hodie 
propterea nonnisi quasi per summos apices ite-
rando proponendam habeo, vos omnes : clerum et 
populum fidelem, imo et alios quoscunque conci-
ves meos, visceribus charitatis ex imo cordis af-
fectu amplecti, veritatem, una pacem et amorem 
annunciare et operari. Omnes quaerere et in 
quantum valeo fovere. Nec vero solum bonos sed 
et malos, prout Dominus Jesus quaerit quod pe-
rierat, ovem errantem et filium prodigum, latro-
nem et publicanum, peccatores, samaritanos et 
paganos, saducaeos et ethnicos, si nefors conver-
tantur et vivant. Spiritualibus et corporalibus 
ideo prout possum et licebit, ita lubens occur-
ram necessitatibus. Quidquid demum possum, 
quidquid valeo, libentissime impendam, et super-
impendar ipse pro animabus vestris, licet plus vos 
diligens, minus diligar.1). 

Sed nec deero instando, obsecrando, imo et 
arguendo, increpando, in omni patientia, doc-
trina et mansuetudine. Et si necesse cum sancto 
quoque rigore regendo manutenebo disciplinam 
imprimis nostram ecclesiasticam, quae teste iam 
S. Cypriano utique est: retinaculum fidei, custos 
spei, dux itineris salutaris, fomes ac nutrimentum 
bonae indolis, magistra virtutis. Facit in Christo 
rnanere, semper et iugiter in Deo vivere, et ad 
promissa coelestia et ad divina pervenire prae-
mia. Hanc sectari salutare est, et aversari ac 
negligere lethale.2) Et alibi monet: saluti ecclesi-
asticae consuli non potest, nisi disciplinae ipsius 
semper custodita ratio, quasi salutare aliquod gu-
bernaculum in tempestate servetur.3) 

Yidetis hinc, Dilecti Fratres, me et conscium 
esse sublimis mei muneris et exercitatum in mu-

') II. Corinth. XII. 15. 
tt) Oper. par. II Lib. de habitu virg. et discip-

lina. n. 1. 
3) Op. p. II. epist. 31. 

nere pastorali. Det Deus omnipotens, ut et ex-
plendo par sim. Non enim dominari volo in clero, 
sed statui forma esse gregis ex animo1), ne forte 
cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar.2) 
Omnia illa quae Apostolus gentium Timotheo et 
Tito praecepit, etiam mihi, qua episcopo anima-
rum vestrarum, dicta esse existimo: quomodo 
oporteat me esse sobrium, mansuetum, liberalem, 
haec omnia fieri volo, et cum auxilio Dei vobis 
esse studebo. Conabor continuo gratiam Dei quam 
accepi per impositionem manuum, in me resu-
scitare. Yolo ^ollaborare vobiscum in Evangelio, 
in quo positus sum ego praedicator et Aposto-
lus vester. Nec spiritu timoris, sed virtutis et di-
lectionis regam vos, cum modestia reprehendendo 
ac corripiendo et eos, qui resistunt veritati, ut 
si nefors resipiscant et faciant poenitentiam ad 
agnoscendam veritatem. 

Caeterum sufficientiam meam a Deo ex-
specto3), qui fidelis est in promissionibus suis et 
dat unicuique gratiam suam. Fiduciam habeo ita-
que et ego der Christum ad Deum, qui postu-
lantibus sapientiam dat affluenter.4) Ipse meam 
quoque spero süstinebit infirmitatem, ut cOmsum-
mem cursum et ministerium verbi, quod accepi 
a Domino Jesu testificari Evangelium gratiae.5) 

(Folytatjuk.) 

A müveit Európa tudósainak 
háromszázados tévedése. 

(Folytatás). 

Ellenfeleink azonban még sem nyugosznak, érvelé-
sünkön meg nem nyugodhatnak: mert — mint állítják 
— a kéziratok mellettök bizonyítanak. 

E kéziratokon ők, ugy mondják, feltalálták a szerző 
nevét s lakhelyét, meglelték annak arczképét s nyomról 
nyomra követhették — fel egész a tizenharmadik száza-
dig — a „Krisztus követésének" terjedését, keletkezését; 
ámde, miként a palaeographia elismert nagy mestere 
Mabillon6) tanitja, a ki mellett tanúskodnak a kéziratok, 
azé a győzelem hervadhatatlan babérja : tehát a tizenhar-
madik században Yercelliben élt olasz Gersen János, ben-
czés apát, volt a „Krisztus követésének" szerzője. 

x) I. Petri . Y. 3. 
2) I. Corinth. IX. 27. 
3) II. Corinth. III. 5. 
4) Jacob. I. 3. 
6) Act. Apostolor. XX. 24. 
6) V. ö. Mabillon, Animadversiones in Vindicias Kempenses 

Paris 1677. pag. 22. : „Itaque eo devenit res, ut summum causae 
periculum ex codicibus scriptis pendeat." Ép igy nyilatkozik Tho-
massy is (v. ö. Revue contemp. torn. IV. pag. 305) és Vert szinte'n 
mondja : „Les exemplaires manuscrits du livre sont la base princi-
pale de certitude" (v. ö. Vert, Étude sur Gerson pag. 15), 
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Igaz ez ? 
Bizony nem igaz. — 
Lássuk azonban azokat a diadalmasan emlegetett 

kéziratokat ; vegyük őket vizsgálat alá egyenkint. 
Majdnem hatvan évvel ezelőtt (1830. aug. 4.) Gre-

gory lovag egy eddig ismeretlen kéziratot fedezett fel s 
e kézirat „Krisztus követésének" szövegét tartalmazta. 
De Gregory átvizsgálta a szöveget, megvizsgálta a finom 
hártyát, a melyre a szöveg irva volt s azon eredményre 
jutott, hogy a codex, mely birtokába került, igen becses, 
mert régi nyomokra visz. A czimlapon az volt irva, hogy 
a codex a tizenhatodik században Avogadro gróf (de Ad-
vocatis) tulajdonát képezte1) ; elhatározta tehát a szeren-
csés tudós, hogy Piemontba utazik s az Avogadro csalá-
dot felkeresi. Amit De Gregory magában elhatározott, 
azt ki is vitte, elment Piemontba és szerencse koszorúzta 
fáradságát; mert a keresett grófi családnál a „diarium" 
név alatt hiressé vált kéziratot találta. E „diarium" 1349. 
évben jelzi, hogy a „Krisztus követésének" kézirata évek 
hosszú során át az Avogadro család könyvtárában őriz-
tetik. „Die dominica, úgymond a diarium, mensis Feb-
ruarii post divisionem factam cum fratre meo Yincentio, 
qui Ceridonii abitat, in signum fraterni amoris, quod hoc 
teraporalibus tantura impulsus negotiis feci, dono íIli pre-
tiosum codicem de Imitatione Christi, quod hoc ab agna-
tibus meis longa manu teneo ; nam nonnulli antenati mei 
huius jam recordarunt." 

Kellett-e ennél több ? — Evq^koc, úgymond De Gre-
gory, megvan a codex, melynek eredete a tizenharmadik 
századra viendő vissza s mert más kéziratból2) ismeretes, 
hogy a szerző neve „Joannes de Gersen abbas," bizto-
sítva van a tizenharmadik századra tett Gersen János 
apátnak történeti személyisége. 

Biztosítva van ? Ugyan mi által ? ! — 
A „diarium" által, úgymond De Gregory, mely 

1349. évben arról tanúskodik, hogy a codex de Advoca-
tis évek hosszú során át (longa manu) az Avogadro csa-
lád kincse volt. 

Az volt? — Meglehet. Hogy azonban „az évek 
hosszú sora" szükségkép a tizenharmadik századra utalna 
bennünket, azt szabad kétségbe vonnunk 

a) azért, mert a De Gregory által közölt „facsimile" 
az évszámot ugy jelöli, hogy azt 1549-nek is olvas-
hatjuk ; 

b) azért, mert a palaeographiában jártas Tourlet3) 
azt állítja, hogy a négyes (4) a „diarium" jelezett évszá-
mában olyan, minő a könyvnyomtatás idejében kezd di-
vatba jönni s nem olyan, minő a középkor kéziratainak 
négyese ; végre, hogy a Malou4) és Santini5) által felho-
zott egyéb okokat mellőzzük, méltán kétségbe vonjuk e 
„diarium" tekintélyét 

*) Innét a kézirat elnevezése „codex de Advocatis." 
2) Ez a codex Aronensis. 
3) Y. ö. Malou, Recherches historiques et critiques sur le vé-

ritable auteur du livre l 'Imitation de Jésus Christ. Éd. III. (1858.) 
pag. 196, 286. 

4) Y. ö. Malou, Recherches historiques etc. pag. 288 sqq. 
b) V. Ö. Santini, I Diritti di Tommaso da Kempis difesi 

contro le vecchie pretese de' Gersenisti moderni. Roma 1879. I, 
122 sqq. — 

c) azért is, mert a „diarium" kézvonása, miként a 
facsimile mutat ja , hasonló Gusztávnak, az Avogadro-csa-
lád azon tagjának, kitől 1832-ben De Gregory a „dia-
rium" maradványait kapta, a facsimilén szintén látható 
aláirásához.1) 

A „diarium tehát a Gersen-kérdésben, ugy hissszük, 
jogosan nem szerepelhet. 

Azonban maga a hires „codex de Advocatis" nem 
vall-e a palaeographia Ítélete szerint a tizenharmadik szá-
zadra ? 

Nem bizony. — 
Azt mondják, hogy a codex de Advocatis szabály-

talanságokat nem mutat fel az írásban ; de vájjon szük-
ségképen kell-e a 15. század kézirataiban a szabálytalan-
ságoknak eléfordulniok ? Nem a 15. századból valók-e 
aquinói sz. Tamásnak a mantuai lyceum könyvtárában 
őrzött2) szép, szabályos betűkkel másolt müvei ? 

Azt mondják, hogy kéziratunkban, melyről szólunk, 
az i betűn hiányzik rendesen a pont, a vonás ; de nem 
bir-e ugyancsak ily sajátsággal a turini biblioteca natio-
nale két kézirata,3) mely köztudomás szerint a 15. szá-
zadból való, s az 1428. évről őrzött codex,4) mely ugyan-
ott a biblioteca del re birtoka ? ! 

De Gregory arra is hangsúlyt fektetett , hogy a 
codex de Advocatis vékony hártyára van i rva ; azonban 
a római campo santo 1617. és 1738. évről is mutat fel 
finom, vékony hártyára irt kéziratot.5) A vékony hártya 
ennélfogva nem elodázhatatlan biztosíték az idő megha-
tározásánál. 

S ha mindehhez hozzáadjuk ismerősünknek, a hires 
Denifiének negyven olasz könyvtár átvizsgálásán alapuló 
tapasztalata nyomán,6) hogy a „codex de Advocatis" 
szövegében olvasható C, D, G, N, 0 , P, S nagy betűk a 
13. század kézirataiban sehol sem fordulnak elő: ugy 
hiszsziik, hogy eléggé kimutattuk De Gregory s társai 
föltételének alaptalanságát. 

1) Hogy az Avogadro-család De Gregoryt rászedte, vagy tán 
— s ez valószínűbb, miután De Gregory jelleme nem egészen tiszta 
(v. ö. Stimmen aus Maria-Laach. 1882. Bd. XX. pag. 439 sqq.), — 
hogy az Avogadro-család De Gregoryval a világot készakarva tév-
útra vitte, alapos a gyanúnk. A tudós Denifle beszéli, (v. ö. Zeit-
schrift für kath. Theologie. Innsbruck 1883. pag. 698.), hogy Turin-
ban Vayrat, az állam-archívum főfelügyelőjét felkereste s kérte, 
hogy a híres „diarium" felől adjon neki utasítást. Yayra felkuta-
tot t Turinban s Biellaban mindent s jelesül átnézette az Avogadro 
család inventariumát : de a „diarium" nyomára sehol sem akadt. 
S ez úgymond Vayra Denifiének, nem feltűnő, hiszen maga De 
Gregory sem volt képes a „diarium" eredetijét, midőn arra felszó-
lították, előmutatni. „Dies dürfte nicht Wunder nehmen, da De 
Gregory selbst, als er seiner Zeit einmal aufgefordert wurde das 
Original vorzuzeigen, ausser Stand war der Aufforderung nachzu-
kommen " 

2) E két kézirat nr. D. IV. 17. comm epist. s. Pauli; E. V. 
9. contra gentiles. 

») V. ö. Nr. E. II. 16 ; E. II. 13. 
*) Ezen kéziratra nézve v. ö. Ferrero, Di un codice delle let-

tere di santa Caterina da Siena. Torino 1880. 
5) A „codex de Advocatis" hártyája, miként Denifle, ki e 

kéziratot átvizsgálta, levelében a minap Rómából irta, hasonlít 
azon hártyákhoz, melyeket a római szentszék még ma is használni 
szokott. 

fi) A tudós Denifle levelét, melyben tapasztalatairól egy né-
met barátját értesítette, saját szemeinkkel olvastuk. 

3* 



36 RELIGIO. 

A fölhozott indokok alapján tehát nem fogunk té-
vedni, ha a tárgyilagos igazság érdekében kimondjuk, 
hogy a Gersen-kérdésben az imént ismertetett kézirat 
(codex de Advocatis) többé nem szerepelhet. 

Nem szerepelhetnek továbbá a Gersen-kérdésben 
a) sem a „codex Romanus," 
b) sem a „codex Padolironensis," 
c) sem végre a „codex Parmensis." 
Wolfsgruber szerint a „codex Parmensis" a tizen-

negyedik században készült. Látta Wolfsgruber e kéz-
iratot ? — Nem ; mert ha látta volna, tudná, hogy az 
nem található többé ott, hová ő utal1), — Párisban a 
nemzeti könyvtárban.2) Egyébiránt nem is saját kutatá-
sának eredményét közli Wolfsgruber ; amit állit, azt ő 
úgymond, a Párisban egybegyűlt tudós palaeographusok 
határozott véleményadására támaszkodva állítja. 

Nagy port vertek fel a tizenhetedik században is 
még a „Krisztus követésének" kéziratai a tudósok kö-
zött. Három ízben összejöttek a palaeographusok, hogy 
határozatot hozzanak s midőn harmadszor 1687. évben 
összejöttek, akkor került itélőszékök elé a pármai kéz-
irat. Mikor készült e codex ? — az volt a kérdés, me-
lyet el kellett dönteniök. — — Megvizsgálták a voná-
sokat, szemügyre vették a betűk alakjait, nézték a nagy 
kezdő betűket s — — nem határoztak semmit, főleg 
azért, mert e codex a „Krisztus követése" mellett, mint 
látszott, ugyanazon kéz által irva a benczések szabályait 
is tartalmazza s ezek után végül ott áll: „scripta 1466." 

S midőn a párisi tudósok e gyanús évszám miatt, 
melyről bizonyosan nem tudták, vájjon az egész codex 
készülésének keltét jelzi-e, semmit sem határoztak, ezen 
semmire támaszkodva azt mondja Wolfsgruber s mond-
ják utána mások, hogy a codex Parmensis3) a párisi tu-
dósok Ítélete szerint a tizennegyedik században készült. 
— Tudóshoz illő eljárás ez ? — — 

Hasonló álláspontot kell elfoglalnunk a „codex Pa-
dolironensis" megítélésénél is.4) A párisi palaeographu-
sok 1671-ben tar tot t első egybejövetelök alkalmával azt 
mondták, hogy (codex hic) „videtur scriptus ante annos 
minimum ducentos.„ S mi fogjuk-e állítani, hogy e co-
dex a 15. század előtt készült? — 

S a codex Romanus ? — Hát e papir-codex Wolfs-
gruber5) szerint a tizennegyedik századból maradt ránk, 
mig Santini6) és Denifle7), kik azt a minap újra szem-
ügyre vették, ugy vélekednek, hogy az a tizenötödik szá-

V. ö. Wolfsgruber, Giovanni Gersen, sein Leben und sein 
Werk : De Imitatione Christi. Wien 1880. pag. 148. 

2) Párisból már régen Sz.-Pétervárra került e codex, hol a 
császári könyvtárban a 121. sz. a. található. V. ö. Dudik, Histo-
rische Forschungen in der kais. öffentl. Bibliothek zu St. Peters-
burg. Wien 1879. Az e miiben leirt 66-ik codex a pármai kézirat. 

3) A Codex Parmensis épugy, miként az előbb tárgyalt kéz-
irat, hártyára van irva. 

4) A codex Padolironensis Mantuanus név alatt is szerepel, 
papirra van irva s Párisban a nemzeti könyvtárban 13603 szám 
alatt található. 

s) Wolfsgruber, id. müve 148 lapján. 
6) Santini idézett müvében s v. ö. még Histor. polit. Blätter 

Bd. 85. pag. 987. 
7) Y. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck 1882. 

pag. 703. 

zadnál nem készült régebben, kinek van igaza? — San-
tival és Deniflével szemben kétlem, hogy Wolfsgruber 
részén lesz az igazság, miután ő nem saját szemeivel 
látta a római kéziratot s azok, kiknek tekintélyére tá-
maszkodik, meg nem bízhatók.1) De hát nem olvassuk-e 
a most tárgyalt három kéziraton, a codex Bononiensis 
czimlapján s a codex Bobbiensis szövegében Gersen Já-
nos nevét? — Nincs-e a „codex Aronensis" szövegében 
veres betűkkel megírva: „Incipit tabula tercii libri ab-
batis Johannis gesen2) . . . ?" — Nem adja-e értésünkre a 
„codex Allatianus," hogy a jelzett kéziratok Gersenjének 
szülőhelye Cavaglià, s nem bizonyitja-e az ősrégi codex 
Cavensis, hogy Gersen János benczés vol t? Nem tud-
juk-e . . . ? 

Azonban elég is lesz ennyi kérdés egyszerre, hall-
juk már a választ, s hogy bizonyos sorrendet tartsunk, 
szóljunk először az ujabban felhozott kéziratok koráról. 

A „codex Bononiensis," mint mondják, olasz szöve-
get hoz s ebben Mellának3) és Wolfsgrubernek4) igaza 
van: de az a kérdés: mikor irták e szöveget? — Mella 
és Wolfsgruber szerint a tizennegyedik, Ámort5) szerint 
a tizenötödik s végre Santini0) szerint a tizenöt- vagy 
tizenhatodik században. — Kinek van igaza? Mi Pucher-
rel7) tartunk és Santininak s Amortnak annyiban legalább 
igazat adunk, hogy Mella s Wolfsgruber érvét kielégítő-
nek nem találjuk. 

A „codex Bobbiensis" Delisle és a tudós Denifle8) 
ítélete szerint a tizenötödik században készült. Kinek van 
igaza ? — Ezeknek-e, kik a kéziratot saját szemeikkel lát-
ták s gondosan átvizsgálták, vagy Wolfsgrubernek, kinek 
a codex keze ügyébe9) soha sem került ? ! 

S a „codex Aronensis" ? — Ez már feltűnése óta10) 

') Wolfsguber azt állítja, hogy a „codex Romanus" a vati-
káni könyvtárban van 1556 szám alatt. Ez téves állítás. E codex, 
miként Rómából a híres Denifle irja, a biblioteca Vallicelliana bir-
toka B. 135 jegy alatt. 

2) Kétszer gesen-, egyszer gessen- s egyszer gersennek nevez-
tetik azon apát, kit a „codex Aronensis" eml í tőkként : 

Incipiunt capitula primi libri abbatis Jo (a többi i t t clvas-
hatatlan.) 

Incipit tabula libri secundi abbatis Jo. gesen. 
Incipit tabula tercii libri abbatis Johannis gesen. 
Incipiunt capitula quarti libri abbatis Johannis gessen 
Explicit liber quartus et ultimus abbatis Johannis gersen. 
3) Y. ö. Mella, Deila controversia etc. pag. 150. 
4) V. ö. Wolfsgruber, Giovanni Gersen, sein Leben und sein 

Werk. pag. 151. 
5) V. ö. Ámort, Morális certitudo etc. pag. 7. 
6) W. ö. Santini, I. Diritti di Tommaso da Kempis difesi etc. 

pag. 111 : „Si puo con sicurezza ritenere, che 1' etá di questo co-
dice si accosta più al XVI che al XV. secolo." 

7) Y. ö. Historisch-politische Blätter. Bd. 85. pag. 990. 
8) Y. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Bd. Yl. pag. 704 sq. 
9) Ha Wolfsgruber látta volna e kéziratot, nem mondaná, 

hogy az Párisban a nemzeti könyvtár 1555. száma alatt található 
(v. ö. Wolfsgruber pag. 148). E codex száma a könyvtárban 13598-
Wolfsgruber e kéziratot is a 14. századba utalja. 

10) Hogy fedezte fel Rossignoli S. J. e kéziratot s mikép 
adott e kézirat alkalmat arra, hogy Dom Cajetan először Gessen 
azután Gersen benczés apat neve alatt kiadja a „Krisztus követé-
sét," hogy czáfolta meg Majolus Dom Cajetan hypothesisét, — azt 
Nolte elmondja (v. ö. Zeitschrift für die gesammte kath. Theologie 
Wien 1855. Bd. YII. pag. 4.) 



iíELIGIO. 2L 

sok baj tokozot t a Gersen-kérdésben, jelenleg a turini bib-
lioteca nationale birtoka,1) hol üveg alatt mutogat ják. 
Mella és Wolfsgruber azt mondják, hogy e codex a ti-
zenharmadik századból való. — Hogy-hogy ? — — A 
párisi tudósok gyűlésén kimondott határozatra támaszkodva 
állítjuk ezt, úgymond Mella2) és Wolfsgruber . ' ) 

A párisi tudósok vizsgálták e kéziratot, azt nem ta-
gadjuk ; de róla csak annyit állítottak4), hogy „non vi-
detur inferior annis trecentis" ezzel, úgymond Schnee-
mann5) „elég világosan jelezték, a mit egyébként a ke-
lettel el nem látott kéziratoknál hangsúlyozni úgyis fe-
lesleges, . . . hogy itéletök csak gyenge sejtelmen nyugvó 
vélemény s ennélfogva annak lehetősége, hogy a „codex 
Aronensis" a tizenötödik század első felében készült, nincs 
kizárva". — Denifle6), kit e codex nagyon érdekelt, azt 
irja, hogy az a „tizenötödik század második, sőt valószí-
nűbb, hogy a tizenhatodik század első felében készült." 
Az író, igy folytatja Denifle, kezdetben gondos csínnal 
dolgozott, később beleunt a fáradságba és egészen ugy 
ir, a mint a tizenhatodik század elején a gondatlanabb 
olasz másolók irni szoktak s „főleg a codex 15, 18, 31, 
33, 51, 83, 90, 118, 131, 134, 141. 155. 170. lapjának 
vonásai mindenütt a tizenhatodik század másolóinak vo-
násaihoz hasonlók . . . S végre a veres festék, melylyel 
az egyes könyvek feliratainak betűi festvék, (az is mellet-
tünk bizonyít; mert ilyet) a tizenharmadik, vagy tizen-
negyedik század kéziratainál sehol sem találunk alkal 
mazva."') Igy nyilatkozik Denifle a hires palaeographus.8) 

S a „codex Cavensis" és „Allatianus" ? — Szóljunk 
még ezekről is, hisz ezek is nagy szerepet játszanak a Ger-
sen-kérdésben. 

' ) A könyvtár katalógusában E. IV. 11 jegy jelzi e kéz-
iratot. 

2) V. ö. Mella, Della controversia Gerseniana pag. 147. 
3) V. ö. Wolfsgruber, Giovanni Gersen, sein Leben und sein 

Werk. Augsburg. 1880. II. Theil. II. Abschn. B. Manuscripte 1. 
Cod. Aronensis. 

4) A párisi tudósok a „codex Bobbiensis" és a „codex Aro-
nensis" felöl azt Ítélték, hogy ezek egykorúak s azért, a mit erről 
most jelzünk, az amarról is áll, tekintve t. i. a párisi tudósok vé-
leményadását. 

b) V. ö. Stimmen aus Maria-Laach. Bd. '20. pag. 438. 
6) V. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck. 1882. 

pag. 699. 
7) A „codex Aronensis" 1726-ban a milanói tudósok elé is 

került. E tudósok alapos vizsgálatuk nyomán, Casati (v. ö. Imita-
tio Christi ed. Tizzani. Roma, Salviucci 1837) szerint igy nyilat-
koztak : „Unanimi consensu (pronunciamus,) exemplar praefatuni 
ante ann. 1400 minime fuisse conscriptum." — Gersen párthivei is 
hivatkoznak a milanói tudósokra ; de nyilatkozatukból a. „minimé" 
szót kihagyták. (V. ö. Santini id, müve 93 lap. jegyzet). 

8) A „codex Slusianus" és „codex Wiblingensis" maradt még 
hátra. Ezekre nem kerítettünk sort ; mert nem érdemes. Hiszen 
erre Gersen védői sem fektetnek nagy hangsúlyt (v. ö. Theolo-
gische Quarta]schrift. Tübingen. 1880. pag. 67.); arról pedig azt irja 
Denifle : „Soviel überzeugte mich ein oberflächlicher Blick, dass 
sie jünger ist, als der Codex Aronensis und Cavensis" (v. ö. Zeit-
schrift. Innsbruck 1882. pag. 705). — A velenczei sajtó alól 1501. 
évben kikerült Imitatio Christi sem a nyomtatás évszámára, sem 
a szerző megnevezésére nézve nem esik számítás alá, minthogy 
Gersen védőinek táborában is el van ismerve ezen kiadás szabály-
talansága. Sok csalást űztek már azzal a velenczei kiadással, ezt 
részben Wolfsgruber is elismeri. (V. ö. J. Gersen de imit. Chr. libr. 
IV. ed. Wolfsgruber 1879. pag. LXXXVII). 

Amaz épugy mint ez Delisle Lipót szerint, ki Pá-
risban 30,000 kéziratot vizsgált meg és birált el, a tizen-
ötödik században készült. Delisle mond-e igazat, vagy 
Mella s Wolfsgruber? — A hires dömés Denifle is meg-
szemlélte e két codex szövegét s azt irja,1) hogy Gersen 
védőinek igazat nem adhat. „Négy nagy festett kezdő 
betű van, úgymond, a codex Cavensis szövegében, a há-
rom utolsó azúrkék, fény nélkül, épolyan tehát, milyen 
rendesen a tizenötödik század kezdő betűi." A mi pedig, 
igy folytatja, a „codex Allatianus" szövegét illeti, elte-
kintve attól, hogy egy bullát olvasunk e kéziratban, mely 
1448. évről van keltezve, „sokkal rosszabb az irás, a pa-
pír meg a hártya2) sokkal feltűnőbb jeleket mutat, hogy 
rögtön észre nem lehetne venni, hogy e codex bölcsőjét 
a tizenötödik század előtt nem ringatták."3) 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 16. Az atheizmus: Európa lékéjének 

veszélye. — Aki az embernek Istenhez, alkotójához való 
viszonyát, magasabb rendeltetését felebaráti, családi s tár-
sadalmi vonatkozásában fölérteni képes, az régen tisztá-
ban van azzal, hogy Európában s az egész keresztény 
polgárosult világon a vallástalanság, még inkább a val-
lásellenes irányzat amint nyilt forradalom a Teremtő, 
mindennek Ura ellen, ép ugy fenyegető veszedelmet ké-
pez vagy egyenes harcz az a társadalmi rend, tehát az ezen 
alapuló állami béke, nyugalom és a polgároknak ettől 
föltételezett jóléte, a nemzeteknek ettől függő szellemi 
s anyagi fölvirágzása ellen. Aki nem akarja tagadni a 
keresztény vallás erkölcsnemesitő, polgárosító és a szelle-
mileg művelő, nevelő üdvös eredményeit, az nem is von-
hat ja kétségbe azt, hogy ez eredmények jótévő tovább-
fejlesztését megakasztja, az elérteket veszélyezteti s las-
san megsemmisíti mindazon támadás, kivált ha rendsze-
resen űzetik, mely az áldásos eredmények szülő-oka, a 
keresztény vallás ellen irányul. 

Semmi kétség, hogy ily irányzat veszélyt képez 
Európa s a müveit világ békéjére nézve, mert előbb-utóbb 
az összes társadalmi s állami rend föl forgatására vezet. 

Ez igazságot minden keresztény bölcselkedő, politi-
kus s államférfiú vallja ; de nem zárkózhatik el előle senki 
sem, ki a történelem, az élet ezen mesterének fonalán az 

') V. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck. 1882. 
pag. 700. 

2) A „codex Allatianus" részben papírra, részben hártyára 
van irva. 

3) A nagyobb fontosságú kéziratok koráról eleget szóltunk, 
hogy azonban kimutassuk, minő rozoga fegyverrel küzdenek Ger • 
sen védői, a Muratori által feltalált kézirat történetének egy moz-
zanatát i t t el nem mellőzhetjük. Wolfsgruber (v. ö. Giovanni Ger-
sen pag. 150) azt mondja, hogy e codex 1401-ben készült, ra j t ' áll 
a kéziraton aa^évszám. Hivatkozik Muratori „Antiquit. med. aevi" 
czimü művére (vol. III. dissert. 44). Megnéztük mi is, megnézték 
mások is Muratorit s azt találtuk, hogy Muratori 1455 évről és 
nem 1401-ről szól. Tehát Gersen létezésének bebizonytása ily mű-
veletre szorul ? Vagy tán véletlenül került a hiba Wolfsguber ér-
velésébe ? Nagy baj biz az, mert ily „véletlenség" gyakori ellene-
seinknél. 
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államok s nemzetek életének folyását vallásbölcseleti s 
valláspolitikai vonatkozásában szemléli. 

Nyilvánvaló s elvitathatlan az, hogy a vallás tisz-
telete, a vallási igazságok letéteményesének s hirdetőjé-
nek, az egyháznak szabadsága egyik lényeges föltétele az 
államok belbékéjének, magának a világbékének, valamint 
mindazon intézmények biztosságának, melyeken a mü-
veit világ államai, jogi s anyagi rendje nyugszik. 

Azért látjuk azt, hogy ez állami, jogi s anyagi 
rendnek ellenségei első sorban a vallás és egyház ellen 
intézik támadásaikat, és Európa nem egy országában si-
került is nekik fenekestül felforgatni ezen hármas rend 
intézményeit. 

Ez ellenség nem nyugodott meg eddig kivivott 
babérain, hanem mint a rozsda a veteményeket, tovább 
eszi, mételyezi a nemzeteket, előkészítendő az általános 
fölforgatást. 

Azon álbölcselet, amely föllázadt az isteni jogok 
ellen, tagadva s mellőzve az embernek viszonyát az Is-
tenhez és őt csak a látható göröngyhöz bilincselve, szülte 
és érlelte a forradalmi szellemet, mint politikai irányt, 
melylyel elveit a gyakorlatban megvalósitá: mindakettő 
karöltve működik s áskálódik most, rendszeresen sem-
mibe sem vévén az embernek halhatatlan lelkét, az úgy-
nevezett emberi jogok jelszava alatt a halandó anyagi 
ember szenvedélyeinek követel föltétlen szabadságot és 
erre igyekszik megalapitani hatalmát. Ebben legfőbb 
akadályul találja a ker. vallást, mivel kivetkőztetve a 
nemzetüket hitükből, könnyedén és pusztán az anyagi 
természet szempontjából kezdheti meg s haj that ja végre 
az összes fennálló állami s társadalmi intézmények föl-
bontását. 

Ismeretes, mennyire haladt már az ez irányzat; mint 
igyekszik a vallást mindinkább kiküszöbölni az állami élet-
ből s ezzel elszigetelni az államot s törvényes hatalmat; 
mint törekszik az egyedet elvonni az isteni alaptól, hogy 
az egyéni parányt az élet küzdelmeivel elfoglaltat, min-
den magasabb föladatra képtelenné tegye : mialatt ő maga 
előbb sötétben bujkálva, majd a legnagyobb akadályok 
elhárítása után nyiltan kilépve, a nemzetek tespedését 
fölhasználva diadalt ülhessen a kereszténység fölött. 

Látjuk ez ellenséget némely államokban még rej-
tőzködni, a sötétben bujkálva előkészíteni a talajt czél-
jainak. Igy előbb a vallási egyenlőséget, vagyis a vallá-
sok egyenlőségét, egyforma hiábavalóságát igyekvék meg-
kedveltetni ; maid a felekezetnélküliséget állitá föl az 
állami kormányzat vezérelveül, mely már nem puszta 
tagadása többé az egy igaz vallásnak, hanem rendszeres 
mellőzése összes intézményeinek, valamint következetes 
bénitása üdvös befolyásának az összes társadalomra ; utóbb 
már a keresztény erkölcsöt sokalva követelte s részben a 
törvényhozás utján keresztül is vette annak helyettesíté-
sét az úgynevezett független erkölcscsel, melyet a vál-
tozó parlamenti többségek hirdetnek tetszésük s érdekük 
szerint, mivel annak határai az állami törvények kere-
tébe szoríttatnak. A vallást névleg még meghagyta, in-
tézményeit csak kerülő uton támadja, mert sok ország-
ban még nem érzi magát elég erősnek az elhatározó 
végharczra ; addig a könnyenhivők megejtésére hirdeti a 
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vallásszabadságot, mely szép szó alatt a gyakorlatban 
csak azt érti s annyit enged meg, hogy többé-kevésbé 
korlátlan szabadságot ád az uralkodó vallás ellen táma-
dóknak. 

Ezen politikai irány s forradalmi szellem titkos s 
leplezett mesterkedéseinek sikerei tagadhatatlar ok ; azon 
tényekben, melyek mindenkinek szemei előtt állanak, föl-
ismerhetők azok s rendszeres, fokozatos fejlődésük rávall 
a czélra, melyet a szabadkőmivesség maga elé tűzött. 

Ez azon országokra nézve áll, hol még humanitá-
rius, emberbaráti czégér alá rejtőzve dolgozik a szabad-
kőmivesség, szítva az egyenetlenséget, aláásva a társa-
dalmi s állami intézményeket, veszélyeztetve a közbékét 
s azon fejlődő jóléte t : ami nyilván nagy veszedelem. 
Sajnos ! sokan vannak a katholikusok közt is, akik haj-
landók mosolyogni ily fejtegetéseken ; akik nem keresik 
az ok s okozat közti összefüggést; akik nem akarják föl-
érteni, hogy minden öntudatos törekvésnek, kivált ha 
rendszeres egészet képez s egységes szervezettel működik, 
kell, hogy czélja legyen ; és akik vagy tévedésbe ejtve a 
szépen csengő frázisok által még segédkezet nyújtanak a 
végczéljában romlásra vezető politikai iránynak, vagy az-
zal igyekeznek elnémitani lelkiismeretüket, hogy a világ 
mindig egyforma marad. Vannak mások, akik azzal vi-
gasztalják magukat, hogy a népek öröklött keresztény 
hite, józan esze, ösztönszerű helyes érzéke utóvégre 
győzni fog a sötétben lappangva kúszó mesterkedés in-
cselkedésein vagy a nyilt fölforgatás erőszakoskodásain ; 
ez a mi hitünk is, de tagadhatatlan az. hogy ez sem 
fogna sikerülni súlyos rázkódtatások nélkül. A veszede-
lem ugyanaz marad, még ha lassan közeledik is! 

De nem siettethetik-e kitörését az események, me-
lyeket mozgásba hozhatunk ott, hol a keresztény vallás 
s az ezen alapuló rend ellensége az álczát eldobva, a ha-
talom teljes birtokában nyiltan lép föl ? 

Hiszen már a haditerv is el vau készítve és részben 
foganatosítva ? 

A szabadkőműves klikk-uralom alatV nyögő Fran-
cziaország fővárosában a Nagy-Oriens nevű központi vi-
lágpáholy 1879. évi jun. 14-én, a Bastille megrohanásá 
nak s az ekkor véghez vitt mészárlásnak évforduló nap-
ján tartott nagygyűlésén kovácsolták ezen tervet, melyről 
a hozott határozat igy szól: 

„Francziaországot decbristianizálui kell minden mó-
don, de kiváltkép a katholiczizmust fojtogatva, lassanként 
minden évben, a papság ellen intézett törvényekkel . . . 
amíg el lesz érve a templomok bezárására . . . Nyolcz 
év alatt, az Isten nélküli laikus népoktatás utján atheus 
nemzedékkel fogunk birni. Akkor majd hadsereget kell 
alakítani belőle s rá kell vetni Európára. A testvérek s 
barátok támogatni fognak minket minden országban, me-
lyekbe e hadsereg behatol." (L. „L'Univers" 6769. sz. 
idézve Bailly Ágost atya által, ki a franczia földről szám-
űzött Ágoston-rendieknek Spanyolországba menekült egyik 
kiváló tagja.) 

Kell-e hosszú kommentárt fűzni e határozathoz? 
Azt fogják talán némelyek mondani, hogy az agyrém. 
A tények azonban az ellenkezőről tesznek tanúbi-

zonyságot. E határozat nagy része már megvalósíttatott 
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a franczia köztársaság által : 187ï>. óta száműzték a szer-
zeteseket, akik lelkipásztorkodással vagy magasabb okta-
tással foglalkoztak ; a betegápoló szerzeteket nagyrészt 
kiűzték a nyilvános kórházakból és magán jotékony inté-
zeteiket külön súlyos adóval sú j to t ták; a papság üldöz-
tetik, püspökök állítólagos visszaélések czimén az állam-
tanács által egymásután elitéltetnek ; templomok elko-
boztatnak vagy bezáratnak, jövedelmeik a templomi fab-
rikák elnyomatása által megsemmisittetnek ; a concorda-
tum eltörlése elvben ki van mondva; a laikus, helyeseb-
ben atheus népoktatás életbe léptetve, a keresztény isko-
lák létükben fenyegetve az által, hogy a ker. iskolatest-
vérek polgári jogaiktól s ez által a tanítástól elüttet-
nek. A franczia állam összes iskoláiban a katonásdira 
fektetik a fősúlyt és a tanulókból alakított századok (ba-
taillons scolaires) rendes altisztek által gyakoroltatnak a 
fegyverforgatásban. Egy szóval mindaz, ami a franczia 
köztársaságban 1879. óta történik, a fönidézett programm 
következetes megvalósításának elvitathatlan tanúsága. 

Lehet-e a kimondott végczél iránti komoly törek-
vésben kételkedni ? Nincs-e példa reá a mult század vé-
géről, hogy a franczia köztársaság ugyancsak az atheiz-
mus utján vitte véghez a támadást Európa ellen ? ! 

Mit szóljunk azonban ahhoz, hogy a franczia sza-
badkőműves világhódítók minden ország szabadkőműveseire 
oly biztosan számítanak ? Vagy mit tartsunk arról, hogy 
Európa többi szabadkőművesei nem tiltakoztak az ily 
szolidaritás ellen ? 

Ezt nem feszegetjük. Beszélnek a tények. 
Föladatunk az vala, hogy kimutassuk, hogy a ker. 

vallás elleni támadások, az egyház bénítása, intézményei-
nek gátlása, vallásközöny mesterséges ápolása önmagában 
véve veszedelmet képez minden államra külön-külön, együtt-
véve pedig az atheismus bölcseleti s politikai dédelgetése 
nyíltan fenyegeti Európa békéjét, az atheismus világhábo-
rút jelent ! 

Ezen tények alaposan kiábrándíthatják mindazokat, 
kik azon balhiedelemben vannak, hogy a vallás ügye 
„csak" az egyházakat illeti s hogy az állam teljes biz-
tosságban, tétlenül nézheti a vallás ellen intézett támadá-
sokat, mintha a polgári társadalom és a közbéke sem fenye-
gettetnék általuk. A történelem az ellenkezőt bizonyítja. 

Az egyház túlélte minden ellenségét s minden küz-
delemből még megerősbödve került ki, a miről a legkö-
zelebbi mult is tannbizonyságot teszen ; birodalmak dől-
tek össze, nagy nemzetek semmisültek meg, olyanok, 
melyek a vallás s egyház ellenségei voltak, valamint má-
sok, melyek az igazságot s tévelyt egy kalap alá szorít-
hatni vélték. 

Ha bekövetkeznék az uj katasztrófa, Európában is-
mét nagy változások állanának be ; nem egy ország fog 
megszűnni, nem egy trón romba dőlni ; de a rázkódtatás 
alatt egész Európa összes népei tognak szenvedni, még 
ha a vihar nem is éri őket közvetlen közelből. 

Az egyház, mint megannyiszor, Phoenix-ként fog 
kiemelkedni a nagy pusztulásból, ha Isten végzése olyat 
rámérne a bűnös Európára ! Talán még nem késő. Az 
államok kormányzói vegyék fontolóra a történelem tanul-
ságait ! . . -J_ 

Nagy-Várad, 1886. jul. 11-én. Ipolyi Arnold leik-
tat ási ünnepe. — 

Boldog emlékű Lipovniczky István halálával a nvá-
radi 1. sz. megyére mély gyász borult. Atyánkat, főpász-
torunkat sirattuk az elhunytban, kinek emlékét hálás, 
kegyeletes szeretettel zártuk sziveinkbe. Az ő imponáló 
modora, katonás rövidségü mondatai mindig valódi atyai 
szeretetet rej teget tek. Igaz magyar vendégszeretete nem 
csak saját papjait, de az idegeneket is nyilt szívvel, tár t 
ajtóval fogadta. De a mit legjobban csodáltunk benne, az 
páratlan lelki ereje volt, melylyel évek hosszú során át 
közönséges emberi erőt fölülmúló harczot vívott a meg-
bénult test tehetetlensége ellen. Ez az óriási akaraterő, 
melylyel megyéjét 16 évig minden idegen befolyástól 
függetlenül kormányozta, még a kinos és hosszú halál-
tusában is íöl-fölvillant megtört szemeiből. 

Szükségesnek véltük e néhány vonást föleleveníteni 
a megboldogultról épen ez alkalommal azért, hogy egy-
részről megragadjuk az alkalmat annak kijelentésére, hogy 
az utóbbi időben a váradi püspökség ellen emelt vádaknak 
ha volt alapjuk, ugy ez nem illetheti, az elhunyt főpász-
tor emlékét, ki ez ügyeknek tudomásával sem bir t ; 
másrészről azért, hogy indokoljam ily atyai jóságú főpász-
tor elhunytán az árvaságra jutot t megye gyászának nagy-
ságát. 

Ily körülmények között nem csoda, ha a megyei 
papság aggódással vegyes reménynyel várta a legmaga-
sabb kinevezést, mely hivatva lesz veszteségünket pótolni. 
— Az aggodalom és kétely csakhamar eloszlott, hogy 
örömnek s hálának adjon helyet az Ipolyi név hallatára, 
kiről tudtuk azt, hogy vele egyúttal a tudomány és mű-
vészet múzsája költözik megyénk püspöki székébe. 

Már a tisztelgő papságát fogadó főpap szivé-
lyessége, nyájassága meghódította a sziveket ; de a mai 
ünnep volt első sorban hivatva arra, hogy mintegy va-
rázsütésre eloszlassa a megye bánatát és föltámaszsza lel-
keinkben nemcsak a hódolat, hanem a bizalomteljes sze-
retet érzetét, mert a szavak, melyeket Ipolyi Arnold ő 
exciája papságához és híveihez intézett, meggyőzött min-
denkit arról, hogy Ipolyi nemcsak a tudomány és művé-
szet babérjával homlokán, hanem — a mi az egyházme-
gyére kiválóan megnyugtató és boldogító tudat —, a fő-
pásztor atyai szeretetével szivében jöt t közénk. 

Az ünnep 9 órakor kezdődött. Radnay Farkas püs-
pöki titkár ur fölolvasta a királyi kinevezést és a pápai 
bullákat, melyek után a püspök szólott papságához1) az 
őszinte érzelmek ama közvetlenségével, mely okvetetlenül 
megtalálja ú t já t a szivekhez, midőn szeretet ád, hogy 
ugyanazt kérjen cserébe. Kit ne hatna meg, midőn egy 
főpásztor azzal lép lelkészkedő papsága elé, hogy velük 
együtt, qui portant pondus diei et aestus, együtt akar 
szenvedni és munkálkodni : „Quis vestrum af'flgitur et ego 
non patior ? Quis infirmatur et ego non infirmor?" A 
püspök szavaira dr Nogáll János káptalani helynök ur 
válaszolt, bemutatva a papság hódolatát. Szavait egész 
terjedelmükben ideigtatom, mint fényes bizonyítékát an-
nak, hogy vannak még Magyarhonban olyanok, kik az 

E beszédet lapunk élan kezdjük ma közölni. SzevJc. 
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arany korszak legtisztább classicismusával kezelik az egy-
ház nyelvét. Ezek Nogáll rövid de remek ékesszólásu 
szavai: Exc. ac Rev. D. Eppiscope! Praesul nobis Grati-
osissime ! 

Quod igitur Deo 0 . M. in laudem et glóriám, quod 
Eccliae sanctae suae in exaltationem, quod patriee in de-
cus et ornamentum, quod universis iam tuae sollicitu-
dini creditis fidelibus in aeternam immortalium animarum 
suarum salutem cedat : susceptis ea, quae par est, reveren-
tia, mandatis apostolicis — per omnem, qua late patet 
banc inclytam S. Ladislai Regis dioecesim in aris et fo-
cis per iuga montium nemorumque nostrorum longius 
latius resonat una vox laetabunda fidelium : „Benedictus, 
qui venit in nomine Domini !" 

Ecquidem non nemo decora, qua mirantibus musis 
reliqueras vestigia considerans, et unius quam dimittere, 
alteriusque quam capessere pergis dioecesis sortem apud 
animum suura reputans, cum Cicerone exclamaverit : „0 
terram illam beatam, quae hunc virum exceperit, mise-
ram, si amiserit !" 

Sed vero missis, quae te hoc momento vix delecta-
rint, profanae facundiae encomiis, iuvat vela in unam 
contrahere vocem, qua te iam nostrum, nosque iam tuos 
conclamamus. 

Iam vocem Pastoris audivimus ; audi iam Paetor vo-
cem gregis. Intuere, amabo, clerum iam exinde tuum, 
clerum inquam, qui fidei tenacissimus, noverit ex axiomate 
S. Ignatii Martyris in Episcopo suo Christum revereri qui 
extemeranda nunquam auctoritate Ecclesiae, interposita 
iurisjurandi religione, Ordinario suo reverentiam et obe-
dientiam spondet, clerum, ubivis te duce vexilla regis pro-
deant, ubivis te duce fulgeat crucis mysterium, paratum 
ferre : „Quidquid sors tulisset ultima." 

Per hanc animorum sententiam admitte nos in ob-
sequium reverentiae et obedientiae, et benevolo, obsecra-
uius, animo prosequere, quae tibi ex fide et secundum 
sanctissima fidei praecepta nitro offerimus vota et homa-
gia. Ad multos annos ! 

E remek szavakat a legmeghatóbb jelenetek egyike 
követte. A váradi káptalan tagjai, közöttük a nagy kor 
terhétől roskadozó aggastyánok, fejükön a tél havával, 
keblükön az egyházi méltóság, a fejedelmi elismerés jel-
vényeivel közeledének az uj püspökhöz, hogy alattvalói 
hódolatukat kézcsókkal kifejezzék. Es ime! az ünnepelt 
könyekben, majd hangos zokogásban tör ki ! Valóban 
igaz keresztény alázatosságnak, lángoló szeretetnek kell 
az olyan ember szivében lakoznia, kinek szeméből a hó 
dolat, az ünnepeltetés ily perczeiben az öröm és dicsőség 
sugára helyett a könnyár gyöngyei törnek elő ! 

E megható jelenet után a néphez intézte az uj fő-
pásztor szavait, hirdetvén az „Ur Jézus Krisztust, a ki 
ugyanaz tegnap és ma és mindörökké." A szeretet apos-
tolának szavaival ajkán szeretetet hirdetett és szeretetet 
igért. 

Végül a káptalan, a helybeli és nagyszámú vidéki 
papság, a városi és megyei, küldöttségek és nagy közön-

ség jelenlétében első ünnepélyes miséjét mondotta ő exci-
ája fényes segédlettel, mely után a pápai teljes bucsu 
kihirdetése és a szeretett főpásztor áldása bezárta az ün-
nepet, melyet Ipolyi Arnold azzal is emlékezetessé tett, 
hogy a váradi szegények részére 5000 forintot ajándéko-
zott ; papságára pedig az által lőn feledhetetlenné ez ün-
nep, hogv főpásztorának bizalomgerjesztő szavai után az-
zal a meggyőződéssel távoztunk, hogy az elárvult megye 
gyászának a szeretet Istene az ő atyai gondviselésével 
véget vetett, örömre forditotta szomorúságunkat, mert 
sz. László király megyéje Jánus Pannonius tudományá-
nak, Szaniszló jó szivének méltó utódot nyert. cc. 

VEGYESEK. 
— Nm. és f t . dr Dulánszky Nándor pécsi püspök 

ur ő exclja 6 heti üdülésre a karlsbadi fürdőbe utazott. 
— Guibert bibornok, párisi érsek, a XIX. század 

egyik legnagyobb püspöke, 84 éves kort érve, f. hó 9-én 
elhunyt. Magasztos szellemű életének főbb jellemvonásait 
el nem mulasztjuk kiemelni. 

— A szatmári püspök, nm. és ft. dr Schlauch Lö-
rincz ur ő exjának mármarosi bérmakörutja, a legjótéko-
nyabb hatással van a népszerű főpásztort várva váró hí-
vekre s az egész ottani társadalomra. 

— A katholikus Belgium elveszté egyik legnagyobb 
fiát, Maion volt miniszterelnököt, ki még egyike vala 
ama nagy katholikus férfiaknak, a kik Belgiumot alapí-
tották. 

— Vilmos császár e napokban a schönthali evangé-
likus tanítóképző intézet tanáraihoz és tanítványaihoz 
vallásos szellemű beszédet intézett. Kiindult abból, hogy 
az emberi társadalomban a rendnek alapja a vallásosság. 
Azután igy folytatá : „Örvendek, hogy ezek az alapok 
most ismét erősödnek. De a felforgató párt, a mely min-
den helyes eszmét összekuszál, még mindig igyekszik, 
nem csak nálunk, hanem Európa minden államában ; és 
ha egyszer sikerülne neki az alapokat, a hitet és erköl-
csöket megdönteni, akkor az a másik is (a társadalmi 
rend megbomlása) bekövetkeznék. Az önök tisztje gon-
doskodni, hogy azok az alapok önöknél és azoknál, akik-
nek önök tanítói lesznek, erősek legyenek és maradjanak." 
(Augsb. Postz.) 

— Kolozsvárott dr Esztegár Vártán elhunyt örmény-
katholikus érsekért és mechitarista főapátért, kinek, mint 
minap megjegyeztük, joghatósága alatt Magyarország 
területén is valának örmény-katholikus hitközségek és lel-
készségek és a ki magát azért sz. István birodalma kath. 
főpásztoraihoz hazafias lelkesedéssel számította, a róm. 
kath. plebánia-templomban f. hó 7-én Görög Joachim 
szamosujvári örmény-katholikus lelkész ünnepélyes gyász-
szentmisét mondott, melyben az örmény-katholikus hivek 
buzgón vettek részt. 

Figyelmeztetés. 
M. t. előfizetőink közöl azokat, kik hátralékban van-

nak, kérjük a hátralék szives beküldésére. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utczo 8. sz.) 
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Oltár-hy m n u s ') 
Fin. Simor János Magyarország bíboros herczeg-primásának 

aranymiséjére. 

Oh nagy Isteni oltárodnak 
Az térdel ma zsámolyán, 
Kit félszázados örömnap 
Ringat hajnal-sugarán. 
Támogasd, az áldozatnak 
Égi kelyhét tartani: 
Hol a szentek is haboznak, 
0 erősen állja ki 

Szálljon áldásod fejére 
A főpapnak gazdagon; 
Hogy kit ily boldoaság ére, 
Mind az egyház, mind a hon, 
Hő imákban olvadozva 
Kérjék szent fölségedet: 
Áldott légyen áldozatja 
A trón és oltár felett! 

Kárpátoktól Adriáig 
Zengje minden nép velünk: 
Éljen, éljen még sokáig 
Jótevő nagy érsekünk! 
Lássa fényét egy jobb kornak, 
Mely után szivünk eped; 
Térdeink mind meghajolnak: 
Hit, remény és szeretet. — — — 

*) Az ü n n e p é l y o r szágos é r d e k é b ő l k é r e t n e k a k a t h . 
szel lemű l apok ezen o l t á r - h y m n u s köz lésére . A szerző. 
Közö l jük ped ig e h y m n u s t mos t , e lőzetesen, azé r t , h o g y 1 

zeneszerző inknek l egyen ide jök — a m e g d a l l a m o s i t á s á r a . 1 

A szerk. 1 

E dicső égi erények 
Szárnyain emelkedünk ; 
Hozzád minket ő vezérlett 
Példával, szent Lstenünk ! 
Angyalidnak adj parancsot, 
Hogy vigyék föl illatát, 
Ahhoz, aki szivvért ontott 
A világért s üdvöt ád. 

Lsten-ember édes Jézus ! 
Leikeink fopásztora, 
Engedd, hogy ezen kellemdus 
Napnak ékes bíbora 
Mint a hajnal a felhőkön 
Törjön utat mennyekig, 
S az igazság mindig győzzön 
A legkésőbb századig! 

Sántha Mihály. 

S E R M O P A S T O R A L I S 
IN FORMÁM 

LITTERAE ENCYCLICAE REDACTUS ET MISSUS 
QUEM 

A Ü I T O L E U S I I 3 O U j "2" X 
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 

SANCTAE VARADIENSIS ECCLESIAE EPISCOPUS 
OCCASIONS INSTALLATIONS SUAE 

die 11-a Iulii, Anno MDCCCLXXXVI. 
A D C L E R U M D I O E C E S A N U M H A B U I T . 

(Folytatás). 

Ut verő ouinis spes mea in Deo reposita 
est, ita una confido, Dilectissimi Fratres et Filii 
solio meo praesnleo hic adstantes et dissiti, qui-
buscum hodie coeleste illud foedus patrem, frat-
res et fîlios inter coram Deo immortali pangi-

6 
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mus et arctissimo necessitudinis vinculo religa-
mur, me in vobis, mecum in sortem Domini vo-
catis insigne fulcrum laborum habiturum ; a qui-
bus iam et tanta amoris et pietatis in me édita 
suscepi documenta, quae vei in hac frequentia 
ex oculis omnium et vultu perspecta habeo. 

Taies laborum socii eritis mihi iam inprimis vos 
Venerabiles Fratres, Capituli ecclesiae meae cathedralis 
Canonici. Vos Senatus et columnae huius sanctae eccle-
siae, prout primas eius tenetis sedes, ita et prima sem-
per dabitis virtutum specimina et exempla, pro quibus 
et haec iam retulistis honorum stipendia ; meque pru-
denti, longa item experientia probato sapienti et maturo 
consilio vestro in arduis succolabitis Dioeceseos negotiis ; 
onusque huineris meis impositum fraterna alleviabi-
tis ope, 

Vestrum vero imprimis Illustrissime Praeposite Ma-
ior ac Illustrissime Epi scope suffráganee et Lector non 
solum expeto iuvamen et consilium, sed et publicas vo-
bis hic hodie ago grates, quod unus vestrum iam a longa 
annorum serie, et quidem iam sub beatae memoriae prae-
decessore meo, qui etsi diuturna infirmitate gravatus, 
forti manu et prudenti consilio regebat Dioecesim, eidem 
in spiritualibus Vicarius et causarum Auditor generalis 
adstitit ; alter vero in Pontifical!bus auxiliando, recentis-
sime vero a maesto obitu Antistitis, aeque qua Capitula-
ris Vicarius regebat Dioecesim, inprimis dexteritate re-
rum gerendarum, pietate, zelo e t fervore erga sedem hanc 
et ecclesiam magna mérita vobis conciliastis. Suscipite 
ab omnibus nobis hodie promeritum hoc fraterni grati 
animi publicum testimonium. Dominus rétribuât Vobis et 
ipse sit merces Vestra magna nimis ! 

Ad vos iam me converto inprimis Dilecti Filii Pas-
tores animarum, cooperatores et coadiutores mei in vinea 
Domini! Vos pupilla oculi mei, brachium meum et om-
nia manus mea, qui portatis pondus diei et aestus pro 
nobis, et in sudore vultus colitis agrum Dominicum. Vos 
cogitatio mea diuturna et sollicitudo cordis mei continua. 
Quis vestrum affligitur et ego non pat ior? Quis infirma-
tur et ego non infirmor P1) Sollicitudo omnium ecclesia-
rum vestrarura erit in posterum et cogitatio mea. Nemo 
crédité sive labores, sive sollicitudines, sive angustias, sive 
egestatem quidem vestram magis et apprime novit, et 
persentiscit quam ego, qui ipsemet hanc sortem etsi sub-
limem, sed saepe et egenam, longa annorum serie ipse 
tuli et expertus sum ; dignus habitus et haec pro nomine 
Domini Jesu, quemadmodum bene multi vestrum pati et 
ferre. 

At simul perbene novi omnem nojtr i ministerii 
cardinem in vobis pastores animarum verti ! Quid dico, 
Nostri solum ministerii? Non! dicam potius tranquillita-
tis et pacis et salutis omnigenae spirituális et temporalis, 
corporalis et aeternae. Sed haec una monstrant, quam 
altum, quam sublime, quam arduum sit vestrum ministe-
rium, quomodo illud semper cum timoré et tremore ope-
randum, unde omnis fere salus fidelium dependet. 

') IT. Corint. XI. 28—29. 

Nolo et non valeo nunc equidem vos docere omnia 
huius vestri muneris officia. Perbene nostis illis euarran-
dis nec tempus nobis hoc momento suppetere ; quod uti-
que saepius opportune occurret, quum mihi munus meum 
pastorale obeunti et voce et literis pastoralibus, iam 
unum, iam aliud caput officii vestri pastoralis inculcandi 
singularis se offeret occasio. 

At si vel nunc per summos quasi apices attingam 
et ea, quae nobis nunc statim monenda veniunt, bono 
animo feretis patrem filios adhortantem cum initio ad-
gressi muneris. 

Vestrum est inprimis pascere portionem gregis 
Christi vobis commissam. Pascere verbo vitae, doctrina 
sancta, pura et impolluta. State propterea inconcussi in 
fide, inhaerentes firmiter unitati ecclesiae capitique eius, 
qua sum mo pastori visibili Vicario Christi in terris, epis-
copis item, qua supremis pastoribus fidelium suorum 
semper coniunctissimi. Ad hanc unitatis petram, colum-
nam fidei et veritatis firmamentum velut lapidem Lydium 
exigite semper doctrinam vestram et praedicate earn for-
titer et impavide, sed et suaviter, inpigre et solerter. 
Nulli in hoc parcatis labori, ut non solum crescat et 
augeatur in dies fidelium numerus; sed et divina illumi-
netur luce, ut non solum externa ducatur religione, sed 
spiritu et virtute illius stet fortis in fide. Multos enim 
habemus hodie nomine Christianos et Catholicos, paucos 
vero et omine et opere veros Christi ecclesiae asseclas. 

- Vestrum porro est pascere gregem Dei non verbo 
solum sed etiam opere. Estote propterea zelo pleni mi-
nistri Christi et fideles dispensatores mysteriorum Dei, 
non solum sacra dicentes sed et dantes, imo vero et 
exemplo vitae vestrae continuo sancta facientes et exer-
centes. 

Illuminate mundum non solum luce coelestis verita-
tis sed etiam virtute, ut sic luceat lux vestra, ut videant 
opera vestra bono et glorificent Patrem vestrum.1) Con-
tinua docete vita, vos esse discipulos et ministros Christi 
qui se obtulit hostiam Deo pro salute nostra,2) et cuius 
summum praeceptum est : ut diligamus invicem sicut ille 
dilexit nos,3) scientes plenitudinem legis esse dilecti-
onem.4) 

Vita si cuius, certe veri pastoris nil aliud est, si 
non est arida, inanis et vacua, quam oblatio continua, 
quam Charitas perpetua, quam continuum servitium amo-
ris, continuum sacrificium caritatis. 

Ut hominum mentem doctrina inbuere et illurainare 
debet sacra scientia, ita una cordi conabitur caritatem 
instillare. Quam maxime vero in his aget et docebit 
exemplo proprio, succurrendo fidelium omnigenis indigen-
tiis, benefaciendo et pacem fovendo cum omnibus, om«-
nemque ab eorum oculis abstergendo lacrymam. En vo-
cationem, en missionem nostram ! Haec pars haereditatis 
nostrae, ut quemadmodum Dominus et Magister noster 
benefaciendo pertransivit, ita et nos servi et ministri eius, 
benefaciendo pertranseamus hanc vitam, ut demum una 

') Math. V. 16. 
2) Ephes. V. 2. 
3) Joan. XV. 12. 
*) Rom. XIII. 10. 
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cum populo fideli nobis concredito perveniamus ad aeter-
uam. Hac etenim una re, ut classicum illud habet, homi-
nibus salutem dando, proxime accedimus ad Deum ! 

Ideo debet iam sacerdos pastor omnibus omnia fieri 
omnia nosse, omnia scire, imo possidere, ut apostolus 
ait, et tamen esse ac si nil foret, nil sciret et nil possi-
deret. Omni cum simplicitate summám iungendo sapien-
tiam, sicque illam prae se ferre prudentiam pastoralem, 
quae summa dos, vis et virtus est animarum curatoris. 

Debet supportare omnes, quaerere omnem occasio-
ncm laboris, optare fatigia, currere post ovem errantem, 
quaerere peccatorem, amplexu excipere filium prodigum 
gratulari vehementer super uno peccatore poenitentiam 
agente, aesi universum lucratus fuisset mundum ; servire 
etiam minimo, consolari tristem frangere panem egenis 
etsi ipse illo careret, etsi mendicando eum quaerendum 
habebit ; mederi infirmis, visitare captivos, catechetisare 
incessanter et instruere parvulos et rudes pauperes spi-
ritu. E t si se totum sacrificaverit, et si distribuent om-
nia quae habet, et si obtulerit corpus et animam suam 
ita ut ardeat ; et si omnibus benefaciendo, pro bonis nil 
nisi mala retribuerint et maledixerint, ipse gaudens, quod 
sit dignus habitus pro nomine Jesu pati dicet: servi 
inutiles sumus, quod debuimus et potuimus facere feci-
mus ; sit nomen Domini benedictum ! 

Ecce, Fratres, ideam vestri, ideam boni et veri Pas-
toris, ideam officii et muneris nostri angelici. Habetis me 
iam non solum ideae huius sublimis bene conscium, sed 
et anhelum spectatorem in vobis, qui ut episcopus vester 
quasi ex specula sublimi in qua positus sum, attendant 
hoc hominum et angelorum gratum spectaculum : Sacer-
dotem munus suum angelicum agentem et implentem. 
Habebitis me eum qui novit aestimare, et conabitur ap-
pretiare labores et conamina haec vestra, qui et libenter 
retribuam, et quantam licuerit et Dominus dederit, om-
nem guttam aquae, quam hoc dueti spiritu evangelii, 
consolationis et dilectionis, praebuistis minimo cuique 
confratrum proximorum et inprimis fidelium vestrorum. 

Sed et habebitis rue ilium, qui odi profanám vul-
gus mercenariorum ! et qui conabor caritatem, zelum et 
saniora instillare prineipia illis, credere velim nonnisi 
paucis et ex innata nobis fragili humana conditione dun-
taxat futuris, qui seposito hoc spiritu evangelico, domi-
nare forsitan velint in clero et heros agere inter fideles ; 
qui loco caritatis, pacis et amoris, contentiones et rixas 
fovent, discordias inter fratres populumque seminant, et 
factiones agunt ; qui non suorum salutem quaerunt, sed 
propriae solum ambitioni s tudent; ut ne vei nominem 
hoc solemni nobis momento tales, qui vita sua scanda-
lum praeberent, et quibus munus ministerii nostri non-
nisi charactere indelebili et ex opere operato inhaeret, et 
qui habitum licet pastoris induti, spiritum iam longe exu-
Í8sent. Quales interim nec nosse volo nunc, nec scio esse. 
Nova enim volo facere omnia ; et praeteritorum si quae 
forent, nunc meminisse non iuvat. 

Summe mihi tamen et illud singulare hac praeser 
tim tempestate, adhuc inculcandum venit, quod Domini 
exemplum et effatum nobis tarn suaviter ob oculos et 
mentem sistit, quum discipulos suos monet illis solemni-

bus et a nobis multum repetitis, sed rarius factis et pro-
batis verbis: „Sinite parvulos ad me venire 

Vos bene nostis, hoc monito nil aliud venire, quam 
pubis, quam iuventutis nostrae educationem et instruc-
tionem religiosam inprimis atque moralem et l i terariam. 
Haec instructio ecclesiae nostrae constituit fundamentum, 
una vero vim et incrementum prosperitatis. Hac re vita 
ecclesiastica effloruit, fatiscente vero hoc studio, iam la-
befactata est, principiaque valida religionis et societatis 
ab hinc nutare ruinamque minari coepere. Hie nobis 
quasi in radice res amplectenda venit ; tanto magis, quod 
desidia nostra maximas plagas, imo stragem imminentem 
fidelibus parat . Nolite sinere, nolite pati, ut nobis obiici-
atur negligentia, qua rem sanctissimam ad discrimen per-
ducturi essemus : nos sacerdotes — qui quondam omni-
gena mundum scientia et arte inbuimus et illustravimus. 
Mementote effati Domini : filios huius saeculi prudentio-
res esse filiis lucis, et nos vigilare oportere donee dies 
est : ne forte postea vanum sit zizania et lolium eradi-
care velle ubi bonum semen non, vei saltern negligenter 
seminavimus, non custodientes illud vigilando. 

Haec vero iam et vobis dicta sunto omnibus, qui 
studiis et educationi publicae operám navatis ; ilia vero 
quae de pastorali sonant munere, et vobis imprimis qui 
ad cleri mei iunioris informationem et educationem, fu-
tur or um ergo pastorum gregis Dominici incumbitis. Ap-
prime nostis, credo, qualem et quantum thesaurum vo-
bis concreditum habeatis. Huius. vestrae operae non so-
lum testem continuum, sed etiam anhelum habebitis me 
promotorem et expertum fautorem, qui et ipse quondam 
in hac desudando opera, plura mente concepi et molitus 
sum de clero nostro iuniore educando ; cum apprime 
perspectum habeam, hinc omne fere nobis arridere rei 
nostrae solamen futurum, arridere laetitam. Vel si secus : 
sequi afFlictionem et tristitiam ; prout nempe in nostris 
hisce infantibus, quos cum dolore gignimus, cordati et 
boni, vel quod Deus avertat, mali et inanes nobis optin-
gunt socii operarii, fratres et filii. 

Quae simul et vobis maxime dicta esse iudicata, qui 
reliquis operám datis scholis nostris sacerdotes et religiosi, 
maiori ex parte scholis occupati — imo et laid, magistri 
ludi literarii scholarum nostrarum per urbes et pagos 
constituti, quibus cum sobole omnis spes nostra, ecclesiae 
et patriae, parentum et penatum concredita est. Tractate 
eandem non tantum assidue et scite, sed etiam pie et 
sanete, semper prae oculis habentes illud antiquum clas-
sicum : res sacra puer ! 

(Vége köv.) 

A müveit Európa tudósainak 
háromszázados tévedése. 

(Vége). 

De hát az a név, hogy már arról szóljunk, — — 
Gersen neve, mely a jelzett kéziratokban olvasható, nem 
bizonyit-e mégis Vercelli benczés apát ja mellett ? — 

Nem bizony ; mert — 
a) abból, hogy a Gersen mellett felhozott kéziratok 

közel ez a codex Gessemnek, amaz majd Gessen,- vagy 
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Gesennek, majd Gersennek hivja a mü szerzőjét, vagy , 
végre, hogy az egyik, vagy a másik kézirat a jelzett ala-
kitott röviditéssel (igy ; Ger., Ges., vagy Gers.) hozza, a 1 

mint mondják, a szerző nevét : — — minő logika szerint 
következik ellenfeleink Gersenje történeti személyiségének 
létezése, azt nem látjuk. — Nem mondhatnók-e, hogy 

b) a nevezett kéziratok Gesen-, Gessen,- Gessem- s 
Gersenje alatt Gersont a párisi kanczellárt lehet s kell is 
értenünk ? Ezen véleményünket támogatják 

а) azon kéziratok, melyeken Gerson, a párisi kan-
czellár szerepel, mint a szerző. Ilyenek : a codex Came-
racensis,1) a codex Pollinganus,2) a codex s. Germanen-
sis,3) a codex Reichersbergensis,4) a codex Chigianus,5) a 
codex Gregoriánus.6) Támogatja véleményünket 

ß) a köznapi tapasztalás. Nem tapasztaljuk-e elég-
szer, hogy a másolók „o" helyett „e"-t irnak ?7) Igy Ír-
hattak Gerson helyett is Gersent. S e véleményünket 

y) erkölcsi bizonyosságra emeli a „codex Florenti-
n e , " 8 ) melynek fel irata: „Incipit libellus devotus et uti-
lis compositus a Johanne Gersen, cancellario parisiensi 
de Imitatione Christi" ; továbbá a párisi kanczellár „de 
meditationi cordis" czimü dolgozata 1489. évi kiadásának 
ily bekezdése : „Sequitur Johannis Gersen de medita-
tione cordis" s ugyanazon szerző összes müveinek Strass-
burgban gondozott kiadása, melyen Johannes de Gersenne 
szerepel.9) 

S azon kéziratok kora, melyeknek Gersenje alatt 
Gersont akarunk érteni? — Nem okoz ezen kéziratok 
kora nehézséget? — 

Nem, miként azt fentebb kimutattuk ; mert azon 
kéziratok mind azon időből valók, midőn a párisi kan-
czellár már nagy hirnek örvendett. 

Azonban Gerson, úgymond Mella, nem jöhet szóba; 
mert a „codex Cavensis" a benczés apát mellett tanúskodik. 

Hol? -
A codex első betűjében ; e betűbe ugyanis egy ben-

czés van belefestve ; tehát . . . 
Tehá t? — Minő logika szerint áll itt ezen tehá t? 

Egyébiránt Denifle10) megnézte e kezdő betűt s azt ál-
lítja, hogy azt a benczést a kezdő betűbe később festették.11) 

') V. ö. Gence, Nouv. consid. sur l'auteur de 1' imit Chr. 
pag. 85. 

2) V. ö. Gregory, Histoire, I. pag. 311. 
3) V. ö. Mabillon, De re diplom. tab. XV. n. 10. 
*) V. ö. Montfalcon, Edit. polygl. Lyon 1841. pag. LXIL — 

Ezen codex pl. ily czimmel b i r : De Imitatione Christi J. Gerson 
cancellarii parisiensis libri IV. 

5) V. ö. Gregory, Histoire, I. pag, 314. 
б) Gregory ugyanott. 
7) Semmi különöst nem láthatnak Gersen védői ez érvelé-

sünkben, mert hisz tőlük tanultuk ez érvelést. Valgrave (v. ö. Ar-
gum. Cchronolog. pag. 109) igy ir : „Quod Gerson pro Gersen a 
typothetis poneretur per „e" in ,o" conversionem, error non solum 
ipsis obvius, sed longe doctioribus pronus fuit." Igy Gersen védője 
Valgrave. 

8) V. ö. Wolfsgruber, Giovanni Gersen pag. 56. 
9) V. ö. Theologische Quartalschrift 1880. pag. 93. 
10) V. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck 1882. 

pap. 701. 
11) A „codex Cavensis" nem emliti sehol Gersen nevét, annál 

inkább csodáljuk tehát, hogy a benczés képe Gersen apátra utalja 
Gersen védőit. 

, Gersen védői azonban nem tágitanak ; az ő Gersen-
jöknek léteznie kellett, hisz ők azt is tudják, hogy Ger-
senjök Cavagliàban született. 

Honnét tudják ezt? 
A „codex Allatianus," úgymond Wolfsgruber, a mi 

forrásunk, abból tudjuk. 
Tudják ? — Hát nem vették figyelembe, hogy 
a) nem bizonyos Canabacum-, vagy Canabatumról 

szól-e a codex Allatianus?1) Nem vették figyelembe, hogy 
b) ugyanezen codex más helyütt2) a szerzőt Johan-

nes de Tambaco néven nevezi ? — Nem vették figyelembe, 
hogy 

c) Bruzza3) szerint is, kire ők szeretnek hivatkozni, 
csak Cabaliacum és Cabaliaca néven fordul elő Cavaglià, 
a miből még nincs bebizonyítva, hogy Canabacum is Ca-
vaglià?4) 

De hát a római szentszék nem állott-e Gersen párt jára ? 
Dehogy.5) 
Es Alimoda s Parocchi bíboros főpapok nem mü-

ködtek-e közre, hogy Cavagliában Gersen tiszteletére em-
léket állítsanak ? 

Igaz. — Alimonda és Parocchi bíboros főpapok jel-
zett közreműködése bizonyos ; de mi következik e közre-
működésből ? 

Semmi több, csak az, hogy ez általunk is tisztelt 
bíboros főpapok közreműködtek egy soha sem létezett, 
tehát csak képzelt személy megdicsőitésére. 

'Ervelésünk végén tisztelettel bár, de ezt kimondani 
bátorkodunk. 

Tomcsdnyi Lajos S. J. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 20. Szabadkőműves divatok. — 
Consvetudo altera natura, mondja egy régi köz-

mondás Ezt jól tudva a szabadkőmivesség, mindig bő-
vebben igyekszik lenni oly jelszavaknak és „modern" esz-
méknek, a melyek egyenesen arra vannak\ kigondolva, 
hogy általok a kereszténységgel, ennek eszméivel és szo-
kásaival vagy nyiltan és egyenesen, vagy leplezve és tá-
voli vonatkozásban ellenkező „eszmék", áramlatok s irány-
zatok legyenek kapósakká s igy lassanként divatba jővén, 
végre szokássá, az emberiségnek „másik természetévé44 

váljanak. 
Ily ,modern', a szabadkőművesség által kolportált 

eszme — a hullaégetés. 
Erre vonatkozólag a római egyetemes Inquisitio a 

következő rendeletszerü határozatot hozta : 

') V. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck 1882. 
pap 703. 

2) Codex Allatianus fol. 342. 
3) V. ö. Bruzza, Iscrizioni anticbe Vercellesi. Roma 1874. 

pag. XC. 
4) Lám mily okosan cselekedett Molnár László tanártársam, 

a midőn daczára annak, hogy majdnem mindenütt Gersent emle-
gettek, a „Krisztus követését" kiadván Gersen védőinek táborába 
fel nem csapott. V. ö. Molnár László S. J. jeles fordításának elő-
szavát (Kalocsán 1881.) 

5) V. ö. Historisch-politische Blätter Bd. 85. pag. 982 ; Theo-
logisch-praktische Quartalsthriff. Linz 1881. pag. 742. sqq. 
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Feria IV, die maii 1886. 

Non pauci Sacrorum Antistites cordatique Christifi-
deles animadvertentes, ab hominibus vel dubiae fidei, vel 
viassonic ie sectae addictis magno nisu hodie contendi, ut 
ethnicorum usus de hominum cadaveribus comburendis 
instauretur, atque in hunc finem speciales etiam societa • 
tes ab iisdem institui ; veriti, ne eorum artibus et cavil-
lationibus fidelium mentes capiantur, ut sensim in eis im-
minuatur existimatio et reverentia erga christianam con-
stantem et solemnibus ritibus ab Ecclesia consacratam 
consuetudinem fidelium corpora bumandi ; ut aliqua certa 
norma iisdem fidelibus praesto sit, qua sibi a memoratis 
insidiis caveant: a Suprema S. Rom. et Univ. Inquisitio-
nis Congregatione declarari postularunt : 

1. An licitum sit nomen dare Societatibus quibus 
propositum est promovere usum comburendi hominum 
cadavera ? 

2. An licitum sit mandare ut sua aliorumque cada-
vera comburantur ? 

Eminentissimi ac Reverendissimi Patres Cardinales 
in rebus fidei Generales Inquisitores supra scriptis dubiis 
serio ac mature perpensis, prehabitoque DD. Consultoruru 
Voto respondendum censuerunt : Ad. l .m Negative, et si 
agatur de Societatibus massonicae sectae filiabus, incurri 
poenas contra hanc latas. Ad 2.ma Negative. 

Factaque de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni 
Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Emiuen-
tissimorum Patrum adprobavit et confirmavit, et cum 
locorum Ordinariis comunicandas mandavit, ut opportune 
instruendos curent Christifideles circa detestabilem abusum 
humana corpora cremandi, utque ab eo gregem sibi con-
creditum totis viribus deterreant. 

los. Mancini, 
S. Rom. et Univ. Inq. Nótárius 

A szabadkőművesség eszméinek és érdekeinek leg-
gazdagabb lerakódója, a ,P. Hirlap, ' mint a kígyó, mi-
kor derekára taposnak, éktelenül el kezd sziszegni s 
igazi szabadkőműves logikával azt hozza ki a sz. Officium 
fenti határozatából, természetesen buzdításul a nálunk is 
keletkezett s általunk itt a ,Religió'-ban legelőször lelep-
lezett ,hullaégető társaság' vigasztalására, hogy „a római 
szentszék, ha a régi hagyomány szempontjából nem is 
helyesli a hamvasztást, de nem is haragszik érte." No 
már igazán több mint egyszerű roszakarat, valóságos 
impertinentia kell ahhoz, hogy valaki a fenti decretumot 
elolvasva, azt mondja : az apostoli szentszék, mely a 
hullaégetést „detestabilis abusus"-nak s kétszeresen tilos-
nak jelenti ki, a melytől a hiveket „minden erővel el-
ijeszteni" kell, — azért még sem „haragszik érte." Ily 
perfid félremagyarázással a magyar hullaégető társaság 
organuma egy csapással tönkre tette minden józan gon-
dolkodású ember előtt a nevezett „halotthamvasztó egye-
sület"-et. Es ez éppen jókor jöt t nálunk; mert a mint a 
nevezett lap jelenti, a budapesti „halotthamvasztó egye-
sület" már annyira haladt, hogy alapszabályainak a kor-
mány részéről jóváhagyását nemsokára várja. Curiosum 
gyanánt még csak azt emiitjük, hogy a ,P Hirlap' ezt a 
jóváhagyást éppen azért is várja, „miután az (t. i. a 

hullaégetés) a vallással a pápai dekrétum szerint sem 
ütközik össze." 

Ily vakmerő mysztifikáczióval szemben, jó lesz, ha 
a lelkipásztorok fokozott erélyt fejtenek ki. ? ? 

London, junius végén. Gladstone kormány elnök a 
katholikusokról. — A „The Vaticanisme" szerzője a kath. 
egyház ostromlója, mr. Gladstone, a liberális (whig) mi-
niszterelnök, ez idő szerint tagadhatatlanul Anglia legna-
gyobb államféfiuja, mint annyi sok más protestáns kor-
mányférfiu Európában, igy mint Bismarck herczeg is, a 
politikai viszonyok hatalma következtében és talán ta-
pasztalásból s észlelésből merített jobb meggyőzédésének 
engedve utóbbi időben lényegesen módositák egykori gyű-
löletes nézeteiket a katholikusokról. 

Nevezetesen Gladstone, a most folyó parlamenti kép-
viselőválasztások mozgalma alatt tar tot t kortesutjában 
következőleg nyilatkozott Glasgaw-ban Európa katholiku-
sairól és nevezetesen a kath. írekről a toryk által az ir 
reformok alkalmából a protestánsok elfogultságára való 
számításból emelt vádakkal szemben : 

„ . . Kérdem az összes skótoktól, és olyanok képe-
lik a nemzet roppant többségét (helyeslés), miért gyanú-
sítanék türelmetlenséggel a kath. Íreket? Azt hiszem, 
hogy csak két érvet lehet e gyanú támogatására fölhozni, 
az egyik az, hogy a kath. irlandiak barátjai a hitvallá-
sos (konfesszionális) iskolának ; ámde a hitvallásos oktatás 
jó felügyelet alatt, nem üldözés. (Halljuk, halljuk.) Csak 
akkor volna üldözés, ha önök a maguk felekezeti okta-
tásuk alá szorítanák azoknak lelkiismeretét, akik nem 
akarnak belőle. Ez a dolog azonban nincs megengedve 
azon törvényjavaslatban, melyet mi előterjesztettünk (He-
lyeslés) ; és itt meg kell jegyeznem, hogy nemcsak az 
egész tory-párt hive a hitvallásos oktatásnak, de hogy 
vajmi nagyszámmal vannak olyanok is, akik nem toryk, 
és akik szintén annak hivei. Még egy másik fölötte figye-
lemre méltó tényt kell megjegyeznem ; amennyire ugyanis 
én magam észrevehettem, csak éjszaki Irlandban nyilvá-
nítottak félelmet üldözés tekintetében ; de Irland éjszaki 
részében a protestánsok elég erősek, hogy önmaguk meg-
védhessék magukat. Írország déli részében pedig szórvá-
nyosan vannak protestánsok, és amennyire én értesülést 
nyerhettem, és amennyire magam észleltem, ezen protes-
tánsok, akik egy a tizhez, egy a húszhoz, egy az ötven-
hez vagy egy a százhoz való arányban vannak ott, sem-
mikép sem tartanak üldözéstől. (Helyeslés.) Ha a presby-
teriánusok néhány papja és társulata üldözést kiáltott, 
általánosaágban mégis, ha nem csalódom, a presbyteriá-
nusok s papjaik megczáfolták ezen vészkiáltást. (Halljuk, 
halljuk.) 

„Másrészről — folytatá Gladstone — szemügye ve-
hetjük azt, ami külföldön történik. Írország nem az egye-
düli katholikus ország. Belgium katholikus ország, Fran-
cziaország tsr katholikus ország, Itália is katholikus or-
szág : vájjon üldöztetnek-e a protestánsok az országok va-
lamelyikében? Szeretném ezt tudni. Egyikben sem. De 
itt jegyezzék meg a különbséget. Ezek független orszá-
gok, hol a katholikus többség, ha akarná, üldözhetné a 
protestánsokat, anélkül, hogy számot adjon róla bárkinek, 
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Írország nein lesz független ország. Írország aláveti ma-
gát azon megszorító rendelkezéseknek, melyeket a tör-
vényjavaslat tartalmaz, amelyet mi utóbb a parliament 
elé terjesztettünk. Mi van ebben megtiltva cselekedni Ir-
landnak ? A 4. szakasz értelmében meg van neki tiltva 
törvényt hozni valamely kultusz berendezéséről vagy segé-
lyezéséről, és valamelyiknek akadályozásáról a vallás sza-
bad gyakorlatában ; és ami engem illet, én azt hiszem, 
hogy azok közt, akin üldözést kiabáltak, sokan vannak, 
kik semmikép sem ellenkeznek az ő saját kultusuk beho-
zatalát vagy segélyezését Irlandban (Taps.) 

Most pedig, mi volt az irek története ? Ok mindig 
katholikus nép valának. Mily férfiúkat választottak ma-
guknak vezérekül ? Vezéreik oly férfiak, kik teljes bizal-
mukat bírták és köztük van egy kiváló férfiú, aki most 
bizalmukat birja talán nagyobb mértékben, mint elődei-
nek bármelyike. Ezen vezérek legtöbbje s a legjeleseb-
bek köztük, Grattantól Parnellig nem voltak katholikusok 
a nagynevű O'Connel kivételével, hanem mind protes-
tánsok valának. (Helyeslés). Ily körülmények közt azt 
állítom, hogy igaztalanság, hogy észellenes dolog vádolni 
egy népet, amely pedig tetteiben a vallási szabadság hí-
vének mutatta magát. Allitom, hogy igaztalanság vádolni 
ezen nemzetet, hogy oly terveket táplál, milyenek nin-
csenek szándékában és amelyeket teljesen megezáfolt ma-
gatartása a két utóbbi század folyamában." -f~ 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A nagyszombati vicariátus területén lakó róm 

kath. tanitók egyesületének junius hó 9-én tartott III. 
nagygyűlése.1) 

Egyesületünk junius hó 9-én d. e. tiz órakor a vá-
rosház tanácstermében a lapokban előre közzétett tárgy-
sorozattal tartot ta harmadik nagygyűlését, mely követ-
kezőleg folyt le. 

1. Junius hó 9-én reggel a főtemplomban sz. mi-
sére megjelentünk, hogy tanácskozásunkra az Isten áldá-
sát kérjük. 

2. Tiz órakor a kartársakat összegyülekezve láttuk 
a városháza tágas tanácstermében. 

3. Miután e gyűlésünkön tiszteletbeli elnökünk 
Boltizár József fölsz. püspök és érseki helynök ur ő 
méltósága megjelenni ígérkezett, ugy ő méltóságát rezi-
dencziájában a nagygyűlés küldöttsége, mely Szecsányi 
Vilmos esperes-plebános, továbbá Nedbálek Ferencz és 
Lédeczy János tanitó urakból állott, a gyűlésen való meg-
jelenésre hívta meg. Nemsokára megjelent szeretetreméltó 
tiszteletbeli elnökünk püspök ő mlga körünkben, harsány 
éljenek között elfoglalván elnöki székét. 

Megváltónk szent nevével üdvözölvén a tagokat, 
szép szózatában buzgó és szorgalmas működésre serken-
tette a tanítókat, mint kik a legszebb eszmék szolgálatá-
ba szegődtek, egyúttal óhaját nyilváuitotta, hogy a hely-
nökség területén levő esperességek mind körökké alakul-
ván egyletünkbe belépjenek, miszerint mindnyájan osz-
tatlan lelkesedéssel sorakozzunk az önművelődés zászlaja 
köré. 

Tárgyhalmaz miatt késett. A szerk. 

4. Az ékes beszéd után Zelliger József képezdei 
igazgatótanár s egyesületi elnök tartotta következő meg-
nyitóját : 

„Méltóságos és ft . Püspök ur!" 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 

Egyesületünk 3 évi cziklusát átadjuk a múltnak ! 
Három éve annak, hogy egyesületünk mozog, él. A ha-
zai kath. egyesületek csekély kivétellel mind ez időtől 
datálódnak. Nem egy sötét felleg tornyosult ez idő alatt 
a kath. tanítóegyesületek egén. De hála Istennek, minden 
nagyobb moraj nélkül szétoszoltak azok, s ha itt-ott ki-
sebb fellegek még jelentkeznek, levén azok szikla-alap-
hoz épitve, a pokol kapui sem győzedelmeskedhetnek 
azokon. Krisztus urunk a tenger viharzó habjainak 
parancsola, s azok engedelmeskedének neki, csendes s 
néma lett a tenger. Mi is cselekedjünk hasonlóan ! Le-
gyünk engedékenyek a nézetek eltérésénél, mivel az 
együttartás tesz bennünket erősekké. De minek is emlí-
teni ezeket önök előtt, kik amúgy is ismerik mindezeket 
jobban mint szerény magam ? Hisz ugyanerre tanítják, 
nevelik az egyház csemetéit és a haza jövő polgárait. 
Azon szempontból teszem ezt, mivel a jót, üdvöset mi-
nél gyakrabban ismételni hasznos dolognak bizonyult be 
mindig. De ne osztogassunk tanácsokat, ne lamentáljunk! 
Térjünk inkább át a 3 éves egyesületi cziklusunk törté-

netének vázolására ! Számláljam-e elő, mit tett ez idő 
alatt az egyesület? Ezeket önök, m. t. Uraim, igen jól tud-
ják ! Hogy tettünk valamit, az bizonyos ; de hogy többet 
tehettünk volna, az is bizonyos. 

De hogy semmit sem tettünk volna, azt legnagyobb 
ellenségünk sem állithatja. Mozogtunk s ez elég ugy hi-
szem az életre. Hogy tervezeteinket a siker nem koro-
názta mindig, azért bennünket felelősségre vonni, igaz-
ságtalanság s vakmerőség volna, habár ez a világi ju-
talma szokott lenni az önzetlen fáradozásnak. Különben 
lehangolttá tett, különösen csekélységemet, nem egyszer, 
ha legjobb szándék s akaratom hajótörést szenvedett. Mi 
szép csendben, zajtalanul müködtünk, mivel tudjuk jól, 
hogy lármával eddig senki sem fogott nyulat ; hogy a 
tavaszi ibolya a bokor csendje és árnyában terjeszti a 
kellemes illatot, és nem szükséges repülni a czél felé, a 
lassú haladás is elég, mint ezt az emberek intézményeinél 
mindenfelé tapasztalhajuk, mondja Frary. 6. 1. Ott vannak 
a lapokban közölt jegyzökönyvek egész terjedelmökben, 
ott vannak lerakva működésűnk tárgyai. Olvasták, mond-
janak Ítéletet működésünk fölött. 

Működésűnkhöz nem nagy konczepcziók, nem merész 
alkotások s kiváló reformok fűződnek: mi fontolgatva 
akartunk haladni. Ez, tagadhatlanul nem szülhette min-
dig- a legjobb eredményt, s itt-ott elégületlenséget is tá-
maszthát. A csigalépéssel való haladás — nézetünk szerint 
— biztosabb szokott lenni mindig. Hogy mily nagy adag 
nehezedik ebből vállainkra, nehéz volna eldönteni, de azt 
eltagadni nem lehet, nem szabad, hogy a jó szándék nem 
hiányzott bennünk, s ha mégis mulasztottunk volna va-
lamit vagy sokat, abban a körülményeknek, melyekkel 
számolni kell, volt nagyrészök. Félre a sötét képekkel ! 
örvendeztetőbb képet hozzunk elő ! 

Nincsen szándékomban borsót hányni a falra, de 
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azért mégis kimondom, hogy tanítóegyesületeinknek vég-
c é l j a a jó tanítás és nevelés, vagyis a népiskoláknak a 
törvényes szinvonalra való emelése. Ezt elérhetjük, ha a 
törvényes tárgyakat odaadólag tanít juk s a fiatalságot 
vallás-erkölcsösen neveljük. Ez nem a mi ideánk, oda 
fönn, a trón lépcsőin is hangoztatják ezt ! Bornemisza 
Ádám, a csángótelepek kormánybiztosának f. é. april hó 
29-én a kihallgatáson ajánlotta figyelmébe a vallás ügyét 
ő felsége. 

Ez nemcsak neki szólt, nekünk is szolgáljon vezér-
csillagul. S ö eminencziája a II. nagygyűlésünk lefolyá-
sáról neki felterjesztett jelentésünkre, kegyelmes válaszá-
ban hangsúlyozta, hogy a „katholikus né-piskolák tanítói 
amennyiben az az egyesületen áll: minden erővel oda 
törekedjenek, hogy azok a törvény minden kívánalmának 
megfeleljenek." S hogy ez teljesül, erősen hisszük : hisz 
mi tanitók egy test s vér vagyunk. Ezt csak szilárd 
összetartásban érhetjük el ; de nem ugy, mint azt a la-
pok irták, hogy minél inkább emelkedünk, minél jobban 
erősíteni és konzolidálni akarjuk egyesületeinket, minél 
több bölcsességet tanusitunk magatartásunkban, minél 
több udvariasságot érintkezéseinkben s kötelezettségeink 
beváltásában : annál inkább támasztunk rossz akaratot, 
irigységet, féltékenységet és gyűlöletet, szóval minden 
tekintetben és minden oldalról áskálódnak ellenünk. 

Ha csak azt említem meg, hogy tanszermuzeumot 
létesítettünk, pályakérdéseket jutalmazhatunk, emlékköny-
vet adtunk ki, reménylem eleget tettünk. Az „Emlékköny-
vet" illetőleg sok kívánni valónk volna. 

Önök, uraim, határozták el annak kiadását, könnyít-
sék hát annak elárusitását. Igen, ha az egyesület rendel-
keznék jó nagy tőkével, hát akkor nagyszerűekkel dicse-
kedhetnénk ; de mi eddig nem voltunk képesek semmiből 
valamit előmutatni, mi valamiből csak valamit tudtunk 
előhozni. 

Pénzzel nem rendelkezünk s ez a legnagyobb ba-
junk ; jótevőink igen gyéren jelentkeznek. Számuk el-
enyésző csekély. A pénztárunk is eszerint lapos, habár 
semmiféle szükségtelen dolgokra nem pazaroljuk a pénzt, 
sőt a szükségest is jól megforgatjuk, niig elhatározzuk ma-
gunkat annak megvevésére. Pénztárunkba csekély össze-
gek folynak. Eddig sok tétel fölött tanácskoztunk: ki-
dolgoztuk a képviseleti tanítói gyűlés elé terjesztendőket 
is : A felnőttek oktatása a magyar nyelvben. A Törtek 
módszere a népiskolában. A közegészségügy. Mintatanitá-
sokat tartottunk : a törtekről és a magyar nyelvről. Ez 
évben : A szemléltetés szerepe a népiskolában, 50 frank 
aranyban jutalmazandó tétel kidolgozása Íratott ki. Azon-
kívül kidolgozásra ajánl tat tak: A történelem, az ének ta-
nítása a népiskolában. A tanitó anyagi helyzete és mi-
ként nevelje az iskola a gyermekeket, hogy belőle munka-
szerető polgárok váljanak. 

Ehelyütt ismételten kell kiemelnem a szered-kerületi 
és a morva-sz.-jánosi kerületeket, ezek mondhatni, az 
egyesület által tárgyalásra kijelölt tételek fölött eszme-
cserét folytattak, s az utóbbi két tételt kidolgozva be is 
küldte a központba. I t t azonban tárgyalásra nem is ke-
rülhetett, mivel csak tegnapelőtt este érkezett be. 

Hogy munkálkodtunk, a felhozottak eléggé bizo-

nyítják. Az egyesületnek a jövőben is munkálkodnia kell ; 
még sok vár a megoldásra. Első sorban az alapszabályok 
megváltoztatása is vár reánk. A körülmények változtak, 
ezeknek is kell változniok. 

Első tiszteletbeli tagtársunkat is meghívtuk a mai 
gyűlésre ; de halmozott teendői nem engedték meg, hogy 
székhelyéről közénk jöhetet t volna : kegyes leiratát a 
főjegyző ur lesz szives a nagygyűlésnek tudomására 
hozni. 

Rövid vonásokban adtunk számot 3 évi működésünk-
ről. Kérjük vegyék ezt tudomásul. 

Végül midőn ő méltóságát szivünk mélyéből körünk-
ben üdvözölnők, Isten szent áldását kérjük munkálkodá-
sunkra. 

5. Felolvastatott dr Majer István, egyesületünk 
első tiszteletbeli tagjának hozzánk érkezett ezen levele : 

„Folyó hó 8-án tartandó III. nagygyülésüköni sze-
mélyes megjelenésre, szives meghívó irat jukat kedvesen 
és köszönettel vettem, mert jól esett ú j ra tapasztalnom 
a tisztelt egyesületnek irántam való bizalmas ragaszkodását 
s ily becses erkölcsi adományt mindig megilleti az őszinte 
hála. Ám sajnálattal kell tudatnom, hogy a székhelyem-
rőli távozástól sok hivatalos teendőm visszatart s különö-
sen e hetek folyamán részint a szentszék előtti tárgya-
landók — melynek elnöke vagyok — ugy hogy a hely-
beli tanintézeteinkben beálló vizsgák személyes jelentése-
met igénylik s eszerint csak szellemileg vehetek részt 
tanácskozásaikban, melyek hogy egyházunkra, s a hazára, 
jelesen tanügyünkre minél áldásosabban folyjanak, a leg-
jobb mennyei Atyától hőn kívánom. 

Kérem a t. elnökséget, hogy ezeket a tisztelt 
közgyűléssel őszinte üdvözletemmel tudatni szíveskedjék." 

6. Ezenkívül az elnökséghez beadattak még átiratok, 
melyekben a nagyszombatvárosi közművelődési fiókegye-
sület meghívja közgyűlésre; és a pozsonymegyei közműve-
lődési egyesületé, melyben előadja, hogy alig lehet remélni 
a 10 —11 órát dolgozó 2000 idegenajku pozsonyi munká-
sok részvételét a magyarnyelvi tanfolyamokon. Az átira-
tok tudomásul vétettek. 

7. Ezután ő eminencziájának hódoló fiúi tiszteletünk 
nyilvánítását táviratilag küldöttük, továbbá Majer István 
püspök urat üdvözöltük. 

Egyesületünk 50 frankot aranyban tűzött ki ily 
czimü dolgozatra: „A szemléltetés szerepe a népiskolában," 
melyre három pályamű érkezett be. 

A biráló bizottság jelentését Regéczy József képző 
tanár olvasta fel, melyben ajánlja, hogy a tétel újra tű-
zessék ki, miután a beérkezett három dolgozat a pálya-
díjra nem méltó. 

A nagygyűlés helyeslő tudomásul vette a jelentést 
és a tételt újra kitűzi, a beadási határidő f . évi október 
hava. A dij 3 aranynyal megtoldatik. Figyelmeztetjük a 
pályázókat, hogy dolgozataikat legczélszerübben posta 
utján küldhetik be az egyesületi elnökséghez. 

8. A nagygyűlésre a következő tételek voltak ki-
tűzve : A történelem tanitása a népiskolában. Az ének ta-
nítása a népiskolában. Miként nevelje az iskola a gyerme-
keket, hogy belölök munkaszeretö polgárok váljanak. 

Ezen tételeket a morvaszentjánosi és szeredi espe-
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resi kör tanítói kidolgozva beküldötték a központba. A 
nagygyűlésen élénk vita folyt a „történelem tanítása a 
népiskolában" czimü tétel fölött, mely tételt Jales István 
tanító beadott müvében kidolgozott s a gyűlésen felol-
vastatott, mig végre a tétel részletes s beható kidolgo-
zásával Szentgyörgyi Béla kartársunk bízatott meg s egy-
úttal a tétel megvitatása a jövö gyűlésre ismételve kitü-
zetett. A központi bizottság által kitűzött tételeket nem 
kell mind kidolgozni, hanem elegendő, ha a tételek bár-
melyike választatik megfejtés végett. 

Az esperesi körök részéről kidolgozott munkákat 
azonban mindig a központi bizottságnak kell beküldeni 
fölülbirálás megejtése végett, ü z egylet szellemi előreha-
ladásának mérveszméje : a kellőképen kidolgozott tételek-
ben összpontosul. 

9. A tárgysorozat további pontját képezte ö emi-
nencziájának, hazánk bíboros herczegprimásának ötven 
éves papi jubileumának ügye. Elnök meleg hangon emlé-
kezik ő emjának mint egyletünk fővédője ötven éves 
papi jubileumának országos jelentőségéről s indítványozza, 
hogy létesíttessék egy „Simor-alap" melynek kamataiból 
az esperesi körök azon tanítói dijaztassanak, kik a köz-
ponti bizottság által kidolgozás végett kitűzött tételeket 
legjobban megfejtik. 

A nagygyűlés elfogadja az indítványt olyképen, 
hogy a központi bizottság e czélból gyüjtö iveket bocsás-
son szét s az egylet 100 frt tal kezdje meg az aláírást s 
egyúttal elhatározzai hogy ő emjához ezen dicső ünne-
pély alkalmából hódoló feliratot intéz. 

Következett az egyesületi tisztviselők választása. 
A titkos szavazás megejtetvén, a tisztikar követke-

zőleg alakult meg. Elnökké választatot t : Zelliger József 
56 szavazattal, Lassú Lajos 11 szavazata ellenében. Alel-
nök : Dr Komlóssy Ferencz 58, főjegyző Peczkó Antal 
65, jegyző Rauscher Károly 58, pénztáros : Pitthord Já-
nos 56, ellenőr és könyvtáros: Vágvölgyi Béla 52. sza-
vazatot nyert. 

Ekkép a tisztikar a régi maradt. A tárgysorozat 
utolsó pontját indítványok képezték : miután pedig szó-
lásra senki sem jelentkezett, a gyűlés ő méltósága a püs-
pök ur élénk éltetésével véget ért. 

IRODALOM. 
— Felhívás e lőf izetésre . „A pápa döntő-bírásko-

dásának egy esete a XVI. században" czim alatt a szerző 
engedélyével m. tisztelettel alulírott leforditám a hason-
czimü franczia müvet, mely a vatikáni levéltárban talál-
ható okiratok s más eredeti kutforrások nyomán előadja 
XIII. Gergely pápa békebiráskodásának történetét, és a 
függelékben bővebb magyarázatul több okmányt közöl 
eredetiben. E mü közérdekű s időszerű voltát nem szük-
séges külön hangsúlyoznom a kath. közönség előtt, ami 
kor az egész müveit világ még azon ujabb pápai döntő-
bíráskodásnak hatása alatt áll, melyet szentséges atyánk, 
a dicsőségesen uralkodó XIII. Leo az imént gyakorol 
vala a Karolina-szigetek birtokjoga fölött Német- és Spa-
nyolország közt fölmerült vitás ügyben. De mégis kieme-
lendő azon, nemzetünket is érdeklő mozzanat, hogy a 

XVI. századbeli pápai intervenczió és bíráskodás egy szü-
letett magyar, Báthory István, Erdély volt fejedelme, 
Lengyelország hatalmas királya és Rettenetes Iván, orosz 
czár közt közvetítette a békét, és hogy a pápa követe 
ez alkalmat fölhasználta az orosz szakadár egyházzal hely-
reállítandó hitegység ajánlására s vitatására a Rettenetes 
Iván czárral folytatott tárgyalásai közben ; viszont Bá-
thory István magatartása, kinek egy levelét közli a füg-
gelék, előtünteti az akkori idők s emberek viszonyát a 
pápasághoz. Mindezen szempontok ajánlatossá tevék a 
mü átültetését hazai nyelvünkre, és azon reményben, hogy 
ebben a m. t. közönség óhajával találkoztam, kérem az 
előfizetéseket vagy megrendeléseket mielőbb beküldeni, 
hogy a kinyomatandó példányok száma iránt tájékozást 
nyerjek. A franczia mü 274 lapra terjed és könyvárusi 
uton ára 2 f r t 30 kr ; a jogosított fordítás előfizetési ára, 
bérmentes megküldéssel, egy f r t ; intencziókért világi lé-
temre nem szolgálhatok. Mély tisztelettel szives pártfo-
gásért esd Csippék Ferencz, a „Religio" munkatársa. (Új-
pest, Lőrincz-u. 111.)1) 

VEGYESEK. 
-f- Szatmári egyházmegye. Dr Schlauch Lőrincz 

szatmári püspök ur ő excellentiája folyó hó 11-én Marm.-
Szigeten osztotta ki a bérmálás szentségét. Apostoli tény-
kedésében híveinek gyermeki hódolata és az összes la-
kosság lelkes tisztelete kiséri. Főpásztori látogatásával 
boldogította a rahói, kőrösmezői és felsővissói plébániák 
hiveit ; azután a M-.Sziget környékén levő plébániákon 
fog bérmálni. — E főpásztori látogatást bővebben fogjuk 
feltüntetni. I. 

— A ,Pesti Napló1 arról értesült, hogy az az em-
lékirat, melyet Magyarország főpásztorai annak idején a 
Concordatum ügyében készítettek, nemsokára napvilágot 
fog látni. 

— A lipótvárosi bazilika építési költségeinek fede-
zésére rendezett sorsjáték jegyei hír szerint szeptember-
ben fognak áruba bocsáttatni. Egy-egy sorsjegy ára 5 
ft lesz ; hiszik azonban, hogy mindjárt első napon 7 ftig 
is fel fog emelkedni. 

— Guibert bibornokról sok szép jellemvonást közöl-
nek a lapok. Egyik kiváló tulajdonsága volt az elmésség. 
Mikor 1871-ben, a porosz-franczia háború alatt, Crémieux 
zsidó, mint a franczia védelmi kormány tagja Toursba 
került, a boldogult érsek palotájában lakott. Crémieux 
igen megszerette a minden tekintetben kiváló főpapot. 
Mikor távozni akart, engedelmet kért az érsektől, hogy 
megölelhesse, és miután megtette, ezt mondá : „Mgr, ez 
az ó- és az ujtestamentom egységét jelenti." „Bocsánat, 
válaszolá az érsek mosolyogva, ön mint jogtudós jól 
tudja, hogy az utolsó testamentom valamennyi előbbit 
megsemmisít." 

— A minorita-rend magyarországi tartománya pro-
vinciális-választó gyűlést tart. Elnökölni a rendfőnök meg-
bízásából ft Gmitter Alfonz atya fog. A mostani provin-
ciális ft. Berényi Gedő. Jelenleg újra kandidálják. Mel-
lette emlegetik Jánossy és Bara atyákat. 

— Sajtóhibák. Mult számunk 88. 1. 1. oldalán a 4. kikezdés 
12. sorában nemzetüket helyett nemzeteket ; ugyanazon lap 2. old. 3. 
kikezd. 2. sor. hozhatunk helyett hozhatnak; 6. kikezd. 4. sor. be-
zárására helyett bezárása olvasandó. 

') Ezt az irodalmi vállalatot, melegen ajánljuk m. t. olvasó-
közönségünk megszokott lelkes pártolásába. A szerk. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.(Papnövelde-utczo 8. sz.) 
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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. 

NEGYVENÖTÖDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; S 
Budapesten a szerkesz- s 
tőnél, és Rudnyánszky | 
A . könyvnyomdájában, 5 
IV., Papnövelde-utcza | 
8. sz. alatt, hova a ne- s 
taláni reclamatiók is, ï 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendôk. | 

S E R M O P A S T O R A L I S 
IN FORMÁM 

LITTERAE ENCYCLICAE REDACTUS ET MISSUS 

QUEM 

A B I T O L D U S I P O L Y I 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 

SANCTAE VARADIENSIS ECCLESIAE EPISCOPUS 

OCCASIONE INSTALLATIONS SUAE 

die 11-a Iulii, Anno MDCCCLXXXVI. 

A D C L E R U M D I O E C E S A N U M H A B U I T . 

(Vége.) 

Non ignoro quantis colluctetur malis status 
vester, quam acerbum sit cum abnegatioiie mo-
lestaque paupertate operari et penuriam pati. 
Lübens eonabor, ubi potero et votis vestris res-
pondere et occurrere. Interim sit vobis omnibus 
solatio summa cordati hominis merces, recte 
facti conscientia, et spes firma in ilium, qui fide-
lis est in promissionibus suis, et qui non patie-
tur vos tentari super id, quod potestis sufferre. 
Sed instillate ante omnia parvulis timorem et 
amorem Dei, initium omnis sapientiae, cui fun-
damento optime et validissime cognitiones ne-
cessariae, tum omnes scientiae et artes ingenuae 
superaedificari poterunt. 

Nec vos praeterire velim, so boles mea et fill— 
oli mei chari, clerus meus iunior, qui ad grande 
sacerdotii munus destinamini. Congratulor vobis, 
qui altam hanc a Deo vocationem accepistis et 
eandem moribus, vita et assiduis exhibetis studiis. 
Cohortorque illos, qui inter vos vere adhuc vo-
cati non sunt, date omnem operam, ut non so-
lum vocemini, sed etiam eligamini! Mea nil de-
erit ex parte, ut de vocatione vestra certior red-
dar, neque cito cuique manus imponam. Ut vero 

cognovero animum vestrum, ita eonabor unius-
cuiusque t'acultati et dotibus respondere, cum 
sincera et maxima ilia cura, quam filiis patrem 
impend ere oportet. 

Hanc ego, fratres, ideam officiorum meorum 
et vestrorum mihi longa formavi experientia; at 
non ideam solum, sed et veram mihi statui fa-
ciem, acl quam formandam omnia impendam, 
quae in me sunt. Omnia fere et singula recen-
sita haec munia vestra ipsemet obeundo, omni-
umque horum laborum particeps eifectus a Do-
mino, scio quid agere debeam et velim. Etenim 
iam a tenella pueritia diutissime exercitabar in 
seminariis, hac trutina vocationis nostrae. Diu-
tius versatus in vita activa, quod nobis utique 
summum : pastorali, plurimos annos cooperatoris 
et parochi munere functus, modesto r u n in dis-
sita parte confiniorum patriae, egenos inter ag-
ricolas, egenus ipse constitutus; ac non minus in 
urbibus et metropoli serviendo et annuciando 
verbum Dei omni fere quae inter nos viget 
lingua. Docui parvulos et rudes catechizando 
in templo et scholis; et sedi in cathedris docto-
rum, sublimiora scientiarum tractando manu di-
urna et nocturna. Disserendo versabar in acadé-
miis et un iversitatibus scientiarum studia regendo 
selectae iventutis nostrae ecclesiasticae, versabar 
in comitiis et dioecesana administrando nego-
tia, item ac capitularia. Peragratus sum iterato 
orbem, cultas occidentis et barbaras orientis na-
tiones. Visitavi limina Apostolorum et desertum 
Areopagum Athenarum. Tandem et Episcopatum 
iam gessi plus quam quindecim annis . . . . Et 
nunc iam nescio, Deus seit, quo arcano eius con-
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silio, cleveni ad vos — qua autistes vester, qui-
bus haec omnia non ideo dico, ut me laudem, 
sed exemplo potius permotus gentium Apostoli, 
ut in antecessum mihi bis fiduciam vestram om-
nium erga me conciliem et exbibendo vobis, me 
omne fere genus vitae nostrae sacerdotalis non 
solum exacte nosse, sed et iam transcurrisse : op-
time ergo perspectas habere vestras necessitates 
et indigentiss, sed et nosse labores, et quod sum-
mum, me vobis omnibus pro modulo virium me-
arum. proh dolor iam etiam deficientium, succur-
rere, suffragari et opitulari et servire velle. 

TJnum tarnen adhuc superest, cuius vos primo 
hoc momento tamquam conditione omnis incre-
menti laborum nostrorum m on ere volo. Quemad-
modum ego non veni ad vos, inter quos spero 
non solum bac hora nactus sum fratres et íilios 
zelo Dei et amore fidelium plenos, sed vero plu-
res mihi pridem tam lama et experientia boni 
nominis, quam et veteranae notitae et amicitiae 
vinculo iunctos et charos babeo, non ergo veni 
ad vos quasi solum regere et gubernare, iura 
episcopi exercere vel plane dominari; sed veni 
ut frater tenero vos desiderans fraterni amoris 
affectu amplecti, veni, ut uno dicam verbo Do-
mini, non ministrari sec! ministrare! I ta dilectis-
simi fratres palmare hoc ministerium est, quod 
et ego non tam erga me, sed erga ecclesiam et 
fidelem populum Dei et ego a vobis repetám et 
requiram. 

Semper etenim, Dilecti Fratres, cum varia 
gessi bic vobis recensita munia, illud mihi ob 
oculos versabatur effatum singulare Domini, ac 
id mihi ubique triste spectaeulum se offerebat, 
ac si magis vellemus ministrari ab hominibus et 
fidelibus nostris, quam nos ministrare Ulis. Vide-
baturque, ac si quasi hoc fonte manarent omnia 
ilia mala, quae super nos evenerunt, strages ilia 
animarum, quam nobis inimicus facit homo. 

Nostis enim, Fratres, illud responsum Domini, 
quod Salome mater filiorum Zebedaei tulit, Je-
sum rogans, ut filios participes efficeret non 
quasi laborum, sed dominationis et gloriae suae, 
ut sedeat unus a dextris, alter a sinistris Salva-
toris. Et quomodonam illos affatur Dominus: 
Nescitis, inquit, quid petatis: potestis bibere ca-
licem, quem ego bibiturus sum? Ilium equidem 
bibetis ; potestatem et gloriam in antecessum 
non est illius, ut ait, dare nobis. Sed et perbene 

scitis, inter apostolos et ministros Christi qui-

cunque voluerit maior fieri aut primus, debere 
primum minimum et servum et ultimum fieri: 
Sicut Filius hominis, qui non venit, ut iam re-
petám totam hanc sublimem eius doctrinam, mi-
nistrari, sed ministrare, et dare animam suam 
pro fratribus suis.1) 

En omnem vocationem, totamque dignita-
tem nostram, quae semper ob oculos versetur 
oportet ! 

Ingressi hanc palestram vitae sacerdotalis, 
non iam dominatum, non affluentem habemus 
quaerendam vita m, non liberam, curis vacuam et 
molestiis absolutam — si quae tamen talis in sae-
culo dici posset, — quaeramus vitam. Haec om-
nia talia sunt, quae si Dominus voluerit, adiici 
poterunt dum et quando etiam nobis ob com-
mune bonum aliorum. Sed illis, qui haec hodi-
erno apud nos quaerere aut in venire autumant 
tempore, dicamus, aperte: illos 11011 solum nimi-
opere falli; sed ne quidem habere quid, quod 
apud nos quaerant. 

Fuit quondam re vera, tam firma conditio 
nostra, ut et dominatum et otium, imo et so-
cordiam multorum ferre potuerit. Iam non 
potest ! 

Etsi enim aliquando status noster multos 
spe bonae alliciebat fortunae et curis solutae 
bonae vitae, iam mox nil minus, quam bona et 
curis vacua quaerenda apud nos erit vita. Ilia 
enim nobis iterum imminent tempóra, quae iam 
toties experta est ecclesia, de quibus certum lia-
bemus Salvatoris effatum: Si me odit mundus, 
et vos odio habebit, si me persecuti sunt, et vos 
persequentur.2) Incipitque iam illud apostoli in-
ter nos iterum audiri: omnium peripsema facti 
sumus.3) 

Nec tamen de his ultro proloqui, minus vero 
conqueri oportet : quomodo iam nos despiciat 
mundus, quomodo insurgant in nos, non solum 
mali, perversi atque perniciosi, veritatis utique 
semper inimici, sed si ita dici fas est, etiam mê-
lions notae, debiliori tamen sensu religionis af-
f'ecti hommes, qui se plane alieno a nobis animo 
obsequium Deo et veritati praestare autumant. 
Quomodo nam levis animi et nugaces in nos pe-
tulciant; quam multi iam indifferentes e sic dic-
tis cultioribus se a nobis avertant, et vacua so-

!) Matth. XX. 20 - 28. 
*) Joann. XV. 18. 20. 
3) I. Corinth. IV. 13. 
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lum nobis velint relinquere templa. Satis super-
qne haec dietim experimini. 

Ideo lubens iam finem his ponam querelis 
cum verbis scripturae: Gaudere ecquidem nos 
oportere, si digni habiti simus pro nomine Jesu 
contumeliam pati.1) 

Nec tamen vos in ipso aditu mei regiminis 
latere iam volo: quam incassum et vanum 
existimem nil aliud agere, nisi de his conqueri; 
haec malis nonnisi et perversis adscribere homi-
nibus, causamque, quae in nostra saepe socordia 
reposita est, non aliam dare, quam quod mundus 
semper in maligno positus sit; vel quod dies 
nostri nonnisi mali sint. (Cum in his querelis 
vellent bene multi totam suam doctrinam repo-
nere.) Attendite potius videamus, an non in no-
bis quaerenda sit causa, an non in nobis fors la-
teat ansa, qua inventa demum vitanda, vitaque 
nostra in melius mutanda. Videndum, an luceat 
lux nostra, an non evanuerit in nobis sal 
terrae ? 

Perbene enim nostis vitam et officium nos-
t rum hominibus existimabilem reddere, animos-
que fratrum, fidelium et vulgi nulla re magis 
nobis conciliare posse, quam si vera et infucata 
pietate in Deum, virtute et amore proximi refer-
tam et laboriosam ducamus vitam, affabilem, 
mansuetam et mitem prae nobis feramus indo-
lem, solidam in scientiis et artibus monstremus 
eruditionem, in consiliis prudentiam, in actioni-
bus publicis moderationem exhibeamus, cultam 
et placentem Deo et hominibus foveamus vitam 
et conversationem. Et in his omnibus nil aliud, 
nisi Dei amorem, commune bonum, proximi cha-
r i ta tem et utilitatem operemur. 

His fulcitus virtutibus, hac decorus vita et 
studiis sacerdos, stabit erecta cervice inconcus-
sus et in summa vitae egestate et mortis peri-
culo, firma tenens manu, etiam inter procellas 
vitae velorum et remigii gubernacula. Fortis 
mente, consilio et laboré habebit et dabit pabu-
lum mentis et corporis. Erit omnibus acceptus, 
quaesitus et exspectatus in gentibus. 

Sed hac ipsa re iam et luculentissime se 
exhibet vocatio nostra et destinatio sacerdota-
lis, prout illam et externe história saeculorum 
monstrat. 

His enim mediis convertimus aliquando doc-
trina nostra gentes, pacem et amorem instillavi-

Act. apost. Y. 41. 

mus cordibus hominum. Docuimus literas, aperui-
mus scholas, adinvenimus artes, scrutabamur 
scientias, conservavimus eruditionem, exercuimus 
ingénia, cicuravimus barbaras et feras gentes, 
excoluimus alias, illuminavimus nationes et con-
stituimus regna, inplantavimus solitudines, co-
luimus agros, condidimus urbes, perpolivimus 
mores, ereximus hospitia egenis et aegris, alui-
mus et educavimus infinita millia sobolis in 
nostris claustris et monasteriis, capitulis et epis-
copiis, pavimus homines verbo vitae et intellec-
tus, tenuimus demum et gubernavimus regna, 
duximus, si necesse fuit, plane exercitus, pugna-
vimus pro aris et focis, defendimus patriam, sta-
bilivimus imperia, tulimus leges, verbo : primas 
in omnibus habuimus partes. 

Et nonnisi ubi socordiane, vel affluentia 
factum, nescio, remisimus vitae virtutem et ab-
negationem nostri ; ubi nos passi sumus eruditi-
one et arte, ingenio et solertia ab his superari, 
quibus nos ipsi prima omnium inseruimus lite-
rs rum et artium elementa et lineamenta, et ad 
latum harum illos iam perduximus horizontem, 
nos ipsi vero aliis irretiti saeculi et domus no-
strae negotiis, remanere coepimus a hominum 
servitiis: — ab hoc tempore vapulat iam et con-
temnitur doctrina, et cum illa reputatio et fama 
nostra, imo alget et friget immerito et ipsa non 
amplius reputata etiam virtus nostra. 

Nec credo aliter — si non immerita virtute 
gratia et miraculo Dei — nos nisi illa primaeva 
pietate et virtute antiqua in Deum, exemplo bo-
nae et amoris erga proximum plenae vitae, sei-
entia et eruditione ac conversatione super alios 
quasi mortales eminente et elucente, posse recu-
perare illum, qui nos decet, primigenium locum. 

Hac re nos hominibus uti continuo proficuos 
et utiles, ita et ad maxima problemata humani-
tatis, nunc sine duce sine lege saepe ambiguë 
hinc inde errantis inter opinionum vanos fluctus 
et millena commenta solvenda, sacra nostra ipsa 
religione et doctrina aptos, imo necessarios ite-
rum reddemus, et una Deo placebimus, si partes 
muneris nostri adimpleverimus. 

Hoc enim modo, hac virtute, pietate et 
amore in Deum et proximum, consilio, doctrina 
et ministerio cleri exsurrexit quondam illius ho-
nor et vis, potestas et influxus in mentes et 
corda hominum, in animos fidelium et popula-
rium ; his succolata, firmata quoque est et propagata 
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per longam saecúlorum seriem. Et hoc, ni fallor 
modo restitui poterit, si nos Deo fidos, illius 
virtnte firmatos, amore et charitate proximi ple-
nos exhibuerimus. 

Omnis enim, ut Celebris sententia politices 
habet, potestas et influxus iis nonnisi mediis su-
stentari poterit, quo fonte enata et derivata est. 

Nec nobis restât aliud, quam quod Salvator 
Mcodemo dixit : renasci fide, spiritu, virtute, cha-
ritate, disciplina, vitae exemplo, eruditione, raan-
suetudine et suavitate, verbo gratia coram Deo 
et hominibus. 

Haec est vocatio, haec palaestra, haec et 
palma nostra! Sed iam his finem dicendi facio. 
Non quasi copia et argumentum exhausta fuissent. 
Haec enim nobis tarn innumera, continua et 
gravia sunt, ut nec longa annorum series me ta-
centem ad vos unquam invenire poterit. At cui 
vel disertissimo foret illa ingenii vis atque 
ubertas, ut omnia quae insta et congrua viden-
tur, hac solemni occasione débité exhaurire pos-
sit. Nec in me ea est potestas sermonis, ut haec 
vel per apices breviter recensere queam. Yereor 
enim, ne dum initium dicendi facillime invenero, 
finem f'acere non valeam. 

Quamobrem iam omnia illa praetermittenda 
mihi fore existimo, praeter i teratam hanc cohor-
tationem in munere vestro sacro alacritatem, ad 
quam vehementer vos excitare volo, praeterque 
contestation e m amoris illius paterni et f ra terni 
quem in imis visceribus cordis mei persentisco et 
adfero, quum ad vos venio ut o nines amplectar. 

Tandem quod reliquum est: tendo supplices 
et supinas ad coelum cum voce manus, depre-
corque Deum omnipotentem, intercessoresque 
nostros Beatam Mariam Virginem Deiparam, et 
omnes sanctos patronos, inprimis regni et eccle-
siae nostrae divos et coelites: Sanctum Stepha-
num proteregem, et Sanctum Ladislaum, funda-
torem ecclesiae nostrae, ut det nobis Dominus 
pacem et ubertatem in diebus nostris, det pacem 
ecclesiae suae sanctae, salvum faciat et incolumem 
reddat Beatissimum Patrem, Pontificem nostrum 
Leonem XIII. et liberet eum e manibus inimi-
corum. Salvum fac Domine et Regem nostrum 
Apostolicum Franciscum Josephum I. Salvum una 
populum et patriam nostram, ut habeamus pa-
cem inten nos et videamus dies bonos. Benedic 
denique haereditati Tuae, quam pretioso san-
guine redemisti. Amen. . : : . , . 

Rómából Bethlehembe. 
Ir ta : i n t e r -Á- g- o s t o z i , 

a Pázmáuy-intézet aligazgatója. 

A capitoliumi Jupiter egykori temploma helyén 
Rómában, egy igen pompás egyház áll, mely a legszebb 
szinü márványnyal és a lepantói csatában zsákmányul 
ejtett aranynyal van ékesítve. E templom szent Ferencz 
szegény fiaié, kiket legújabban még meg is raboltak és a 
templom melletti zárdából elűztek. 

Sz. Ferencz szegény gyermekei, atyjuk példájára, 
karácsonykor itt egy jászolt állitanak fel, mely mellé 
Augusztus császár és a tiburi Sibylla képét helyezik. E 
jászol előtt pedig ezen antiphonát éneklik : 

rSUllato hic in circulo 
Sibylla tunc oraculo 
Te videt Rex in coelo ; 
0 mater Christi dirige nos 
Et ad bonum erige pulso maligno telo." 

Ugyanezt hirdeti a latin felirás is, mely a kereszt-
hajóban levő oltár mennyezetén olvasható : Ezen oltár, 
mely a menny oltárának neveztetik, a hagyomány szerint 
ugyanazon helyen van felállítva, hol, mint hiszik, a hold. 
Szűz, az Isten anyja magát gyermekével Augusztus csá-
szárnak, az égen arany körben megmutatás Innen nézte 
tehát a hatalmas Augusztus római császár a kisded Jézust . 

Ezen oltár hátulsó oldalán e szavak olvashatók: 
„Ez azon hely, mely Sz. Ilona császárné hamvainak van 
szentelve. — —* 

I t t nyugszanak tehát ama császárné csontjai, ki Palesz-
tina szent helyein a legfényesebb templomokat épitteté. 
Az, melyet Bethlehemben a kisded Jézus tiszteletére emel-
tetett, manap is áll, ugyanazon márványoszlopokkal, me-
lyeket ő állíttatott fel, s melyek a hosszhajót három 
részre oszt ják; még manap is megvan azon czédrus fából 
készült lapos padozat, melyet életében készítettek, és a 
mozaikok és falfestmények maradványai nemcsak e tem-
plom egykori fényéről tanúskodnak, hanem e császárné-
nak a kisded Jézus iránti szeretetéről is, ki e bazilika 

/ 

alatti istállóban, — mely manap drága 'márványnyal van 
kirakva, selyem szőnyegekkel ékesítve és valami ötven 
aranyozott lámpa által kivilágítva — született és a pász-
torok s keleti bölcsek által imádtatott . 

Ide, Nagy Konstantin szent anyja által épített e 
szentegyházba, egy gyászpadon fekvő szentnek testét 
püspökök hozták vállaikon, ki a kisded Jézus nagy tisz-
telője volt. 

E test, 3z. Paula teste volt, ki 404-i jan. 26-án, 
napnyugta után, éltének 57 évében, azon kis zárdában, 
mely a Jeruzsálemből Bethlehembe vezető ut mellett ál-
lott, száját a szent kereszt jelével megjelelé, melyről 
aranyszájú sz. János mondja: „A szent kereszt jele mi-
att, a gonosz lelkektől többé nem kell félnünk, hanem azo-
kat meg kell vetnünk ; a halál sem halál többé, hanem 
álom ; a kereszt által mind az, a mi ellenünk volt, a föld-
re sújtatott, eltiportatottezután ezen utolsó szavait 
möndá: „Hiszem, hogy meglátom az Ur javait az élők 
földén. " 

„Az egyház — mondja Chrysologus sz. Péter — az 
evangelium ekevasa által müveit kert, mely az egész vi-
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láqra kiterjed, mely a fegyelem töviseivel van elzárva, és 
az apostoli munka által minden gyomtól megtisztítva, 
mely a hívek faiskolái, a szüzek liliomai, a vértanuk ró-
zsái, a hitvallók zöldje által gyönyörködtet és az örök vi-
rágok által tündöklik.' Az egyház ily virágjai ál l ták kö-
rül a haldokló Paula halálos ágyát , élükön sz. Eus to-
chium és Jeromossal , az egyház legnagyobb doctorával. 

Midőn a szent testet a templomba vitték, azt papok 
egőfáklyákkal kisérték és megszámlálhatlan sokaság kö-
veté zsoltárokat énekelve. A szent teste azon bar lang fe-
lett helyeztetett el, melyben Üdvözítőnk született . Ide se-
reglet t , mint sz. Je romos ir ja, egész Palesztinából a nép. 
„ Temetéséhez, — igy szól, — Palesztina városaiból sere-
genkint jött a nép. Kit tartott vissza a remeték közöl ma-
gányában kis czellája ? A szüzek közöl melyik maradt el-
rejtve magányos lakában ? Az illő kegyelet megsértesének 
tartották volna, ha ily asszonynak az utolsó tisztelet meg-
tagadtatnék. Özvegyek és árvák Dorcas példája szerint 
azon ruhákat mutatták, melyeket töle kaptak, a szegények 
egész serege panaszkodott, hogy anyjokat, hogy azt veszí-
tették el, ki őket táplálta. És a mi csodálatra ragadott, az 
volt, hogy arcza el nem sápadt, ugy hogy inkább alvónak 
tartá az ember mint halottnak." 

Paula, harmadnapra halála után, az U r születési 
ba r lang ja mellett temet te te t t el. Lelkivezére, sz. Jeromos, 
e szavakkal búcsúzik tő le : „Isten veled Paula, segítsd 
tisztelödet imáddal éltének határán. Hited és cselekedeteid 
Krisztussal egyesítenek. Jelenlétében könnyebben megkapod 
azt a mit kérsz." 

„Sírodra dicséretedet irtam, melyet ezen irathoz csa-
tolok, hogy az olvasó, bárhová jussanak is szavaink, tudja, 
hogy téged, boldognak mondottunk, és hogy Betlilehemben 
temettettél el." 

A sírfelirás igy szól: 

rScipio quem genuit, Pauli fudere parentes, 
Graecorum soboles, Agamemnonis inclyta proles, 
Hoc jacet in tumulo : Paulam dixere priores, 
Eustochii genitrix, Romani prima senatus : 
Pauperiem Christi, et Bethlemitica rura secuta esi 

A felirás pedig, mely a bar lang bejára ta fölé helyez-
t e t e t t el, ez va la : 

rAspicis angustum, praecisa in rupe sepulchrum ? 
Hospitium Paulae est, coelestia regna tenentis. 
Fratrem, cognatos, Romám, patriamque relinquens 
Divitias, sobolem, Bethlemis conditur antro. 
Hic praesepe tuum, Christe, atque hic mystica magi 
Munera portantes, hominique, Deoque dedere.a 

Krisztus Urunk születési helyéről egy földalatt i fo-
lyosó vezet éjszaknak, melynek végén egy másik nyuga t -
ról keletnek tar t . E második folyosó keleti végén van 
az úgynevezett szent Jeromos iskolája, — egy kis, félig 
földalat t i kápolna. Nyugot i végén pedig sz. Paula és 
Eus toch ium oltárát talál juk az ő tires sír jukkal. E két fo-
lyosó T betűt képez. 

Paula, ama nagy ősök leánya, 347-i május 5. szü-
le te t t Rómában. Atyja Rogatus vala, anyja pedig Ble-
-silla. Házassága által, melyet Texotiussal éltének 18-ik 
évében kötött , a Juliusok és Aemilianusok családja össze-
olvadt , melyek Rómában épen oly hiresek voltak nemes-
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ségiik, mint óriási vagyonuk által. Ezen házasságból kö-
vetkező gyermekek származtak : Blesilla, Paul ina , Eus to-
chium, Rufina és Toxotius. 

A házastársak 14 éven át, mint a világ mond ani 
szokta, boldogok voltak. De az Isten „csodálatos ír által 
— mint sz. Ágoston mondja — létie hozza, hogy a vi-
lágot ne szeressük, hogy a világban el ne vesszünkE 
csodálatos í r t nyu j t á az U r Paulának, fér je Toxotius — 
meghalt . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , ju l . 22. A magyar kormány az erény 

ápolására, vagyis inkább az erkölcsök nemesítését, az 
erény pártolását s támogatását czéljául kitűzött egyesü-
let a jánlására rendeletet bocsátott ki a köztörvényható-
ságokhoz, és hír szerint hasonló leirat van készülőben a 
tanügyi hatóságokhoz is. Figyelemmel kisértük az emlí-
te t t egyesület érdekében megindítot t mozgalmat és szí-
vesen bevalljuk, hogy, tekintve az eszmét, de csakis az 
eszmét, kezdettől fogva rokonszenvvel kisérjük vala e 
törekvést ; habár másfelől azt is őszintén megvall juk, hogy 
a nemes czél nagyon elvont fogalomból kiindulva, most is 
bizonyos határozat lan alakban nyilvánul amaz egyesületnek 
eddig fölötte szubtilis működésében. 

Ezzel nem akarunk í téletet mondani fölötte. Ellen-
kezőleg bevár juk, amig majd a gyakorlat terén kézzel 
fogható eredményeket mu ta tha t föl, — mert gyümölcsé-
ről i smerjük meg a fát . 

A kormány nyilván elő akar ja segíteni az egyesü-
let gyakorla t i ha tásá t a magyar társadalomra az erény 
é rdekében ; amivel ke t tő t b izonyí t : először azt, hogy 
szükségét érzi az erkölcsök javí tásának, mi által az egy-
háziak s a ka th . saj tó évtizedes panaszai ily magas hiva-
talos részről is igazo l ta tnak ; — másodszor készségét ta-
núsí t ja ezen javí tásnál közreműködni , mi által ismét 
egyike azon hő óhajoknak teljesednék, melyekkel a val-
láserkölcs hivatott ápolói közvetve s közvetlenül ostro-
molták a kormányt , hatóságokat s a társadalmat a haza 
javára. 

E ket tő szükségképen következik a kormány föllé-
péséből az erénypár toló egyesületek ügyében, ha csak 
azt nem teszi föl valaki, hogy kormányunk csakis plato-
nikus támogatásban akar ja részesíteni azokat s fönnemli-
te t t rendeletei csak arra valók volnának, hogy ő is lát-
szassák az erényért valamit tenni. 

Tegyük föl azonban a jót , amig az ellenkező be 
nem bizonyulna, amit nem akarunk hinni. 

Amidőn igy a legjobbat föltételezzük a kormányról, 
nem mulaszthat juk fölhívni a figyelmet arra, hogy a kormá-
nyi s törvényhatósági közegek nem tet tek eddig annyit az 
emiitett i rányban, a keresztény erkölcs ápolására, ameny-
nyit tenniök módjukban áll vala, sőt amennyit nekik a 
törvény irott be tű je hivatalos kötelmükké tőn. 

Nem mellőzhet jük ennek beigazolására néhány tör-
vényszakaszra utalni. 

Kérdhet jük méltán, vájjon a kir. ügyészségek s a 
rend hivatalos őrei szem előtt ta r to t ták-e mindenkor a 
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büntető törvénykönyv IX. fejezetét a vallás s ennek 
szabad gyakorlata elleni büntettek s vétségekről, valamint, 
a kihágásokról szóló törvény III. fejezetét a vallás s en-
nek szabad gyakorlata elleni kihágásokról? Yalahánjszor 
ilyenek előfordultak és a keresztény közvéleményt meg-
botránkoztatták, az emiitett hatóságok — tisztelet a ki-
vételeknek ! — vajmi ritkán tartották kötelességüknek az 
idézett törvények alapján birói uton érvényt szerezni a 
a valláserkölcsnek. Pedig az erény, jó erkölcs a mai tár-
sadalomban képzelhetetlen Isten, keresztény vallás, s mo-
rál-rendszerének tisztelete s tiszteletének szoros megtar-
tása nélkül ! Azért bárhol s bármikor igazságos s törvé-
nyes megtorlás nélkül marad valamelyike a föntjelzett 
vétségeknek vagy kihágásoknak, ott, a jó erkölcs iránt 
mulasztás követtetik el, a valláserkölcs köztudata s tisz-
lete csorbát szenved, aminek visszahatása mint elvadulás 
szélesebb körökben szokott nyilvánulni. Ellenkező i rány-
ban pedig mit kellett tapasztalnunk ? Kir. ügyészségeink 
a katholikus lelkészek közöl többeket vádlottak padjára vit-
tek a kihágásokról szóló törvény 53. §-a czimén, hiába, iga-
zolhatatlanul, ami semmi esetre sem tanúskodik kellő figye-
lemről a valláserkölcs, mit a társadalom s állam alapja iránt. 

Az erény tisztelete s gyakorlása, a közerkölcsiség, 
elválaszthatatlan továbbá a vasár- s ünnepnap megtar tá-
sától a keresztény társadalomban, a keresztény államban, 
és mi ilyennek véljük még ma is Magyarországot. Ámde mit 
látunk e tekintetben? Nemcsak azt, hogy állami törvé-
nyeink igen hézagosak ez irányban, hanem azt is, hogy 
még ezen hiányos törvények rendelkezéseinek megtar tá-
sára sem fordítanak kellő gondot az illető hatóságok. Akár 
az 1868. évi LUI. törvénvczikk 19., akár a kihágásokról 
szóló 1879. XL. t. cz. 52. §-ának idevonatkozó intézke-
déseit tekintjük, sajnosan kell tapasztalnunk, hogy a tör-
vény holt betű marad, hogy ez intézkedéseknek áthágása 
a hatóságok szeme láttára szabadon s megtorlás nélkül 
űzethetik. Avagy forditanak-e ezen hatóságok kellő figyel-
met az ipartörvény azon rendelkezésének tiszteletben tar-
tására, mely tilt ja a tivornyát, a zajongó csereberét temp-
lomok közelében isteni tisztelet ideje alat t? Ennek elné-
zése legkevésbé sem szolgálhat az erkölcsök javitására, 
annál kevésbé, ha ugyanazon hatóságokról köztudomásúvá 
válik a nép közt, hogy az egyházi hatóságok fölhívására 
sem teljesiték törvényszabta kötelességüket, mi által nyil-
ván vétettek a jó erkölcs, az erény ápolása ellen. 

Vagy az erény s erkölcs ápolásával összeegyeztet-
hető-e az, hogy a büntető törvény ellenére a közszemé-
rem nyomtatványok és képes ábrázolatok ut ján nyilvá-
nosan és szabadon sértetik a boltok kirakataiban, vagy 
közhelyeken vendéglőkben, kávéházakban, panorámákban, 
úgynevezett népies szini előadásokban stb. ; hogy ily, a 
fennálló törvény által okvetlenül s föltétlenül büntetendők- j 
nek nyilvánított nyomtatványok és képes ábrázolatok a 
sajtószabadság és szabad elárusitás és állami postai t e r -
jesztés, valamint az iparjog élvezetében részesülnek ? 

Mit kell szólani arról, hogy a leánykereskedés miatt 
^Magyarország Dél-Amerika kikötő városaiban ép ugy is-
meretes, mint akár Konstantinápolyban, Egyiptomban stb. 
Pedig a kormány több izben szabályrendeleteket adott 
ki ellene. . . 

Nem akarunk itt más mulasztásokról és más erény-
hiányról szólani, melyek a becsületesség erényének ellen-
kezőjét engedik lábra kapni és burjánként terjedni a 
közforgalomban, élelmi szerek stb. árulása körül. Ezen 
tárgy nem tartozik szorosan e lap eszmeköréhez, de mint 
a valláserkölcs hanyatlásának egyik szomorú következ-
ménye szintén érdemel futólagos fölemlitést. 

Mint a fönnebbiekből kétségbevonhatatlanul kitiinik r 

az erény s erkölcs ápolása körül a kormány s törvény-
hatóságok közegeinek hivatalos s törvényszabta föladat 
jutott , mely nem található meg az „erény" szó alatt tör-
vényeinkben : de — mint kimutattuk — meg van az írva 
azoknak mindazon fejezeteiben, amelyek a magasztos esz-
mék, a legfőbb erkölcsi javak védelméről szólanak, me-
lyek nélkül erény s közerkölcs mint a társadalom alapja 
nem is gondolható. 

Az erény ápolására és terjesztésére alakult egyesü-
letek azért nem mellőzhetik a hivatalos közegek emiitett 
feladatának szigorúbb teljesítését sürgetni ; és a kormány 
nem mulaszthatja erre az illetőket fölhívni, ha komolyan 
veszik mindaketten a czélt, melynek érdekében a nyilvá-
nosság előtt fölléptek. 

Sikerre különben alig számithatnak. 
Azon tetszelgős mentegetőzés, hogy ama hatóságok 

csak külön följelentésre léphetnének közbe, önmagától 
elesik, midőn a büntetőtörvénykönyvben közvétségekről s 
közkihágásokról van szó, melyeknek minősége e szerint 
kötelmet ró az ügyészségekre s rendőri közegekre. 

Mi csak a törvény szoros és erélyes végrehajtását 
kívánjuk; egyébként pedig a valláserkölcs Istentől hiva-
tott ápolói s hirnökei teljes odaadással fognak támogatni 
minden törekvést, minden lépést, mely a maga hatásköré^ 
ben hasonló irányban kiván a társadalmi körökre hatni. 
Akkor a czél elérése biztosítva leszen. -j-

Nemetorszag. junius végén. Windthorst a kath.. 
munkás-gyűlésen. — Dortmund városában jun. 20—23, 
napjain tartatot t a németországi kath. munkás-egyesüle-
tek nagygyűlése, melyen a Centrumpárt tisztelt vezére r 

Windthorst is megjelent és beszédet tartott, mely, mint 
valamennyi szónoklata e nagy férfiúnak, kiváló gyakor-
lati becscsel bir. Leírhatatlan lelkesedéssel fogadták, mi-
kor a szószéken megjelent, és szűnni nem akaró taps 
kisérte beszédét, mely a „Germania" szerint következő-
leg szól: 

„Tisztelt barátim, tisztelt gyülekezet! Megfeleltem 
az egyleti szövetkezet bizottsága meghivásának, mely föl-
kért, ragadnám meg a szót ma, habár ez nem vala köny-
nyü nekem, aki most el vagyok halmozva teendőkkel. 
Mégis el akartam jőni körükbe, mert ezen ünnepélyhez-
egészen kiváló jelentőséget csatolok, és mert ezen jelen-
tősségről nyilvános bizonyságot óhajtottam tenni, és önök-
kel társalogni. A nagy lelkesedés, melylyel tegnap s ma 
fogadtak, majdnem megzavar, de bárhol jártam Német-
országban, ugyanoly lelkesedéssel találkoztam, és most 
megmondom ennek okát. Ez ok a küzdelem, melyet a 
szentegyháznak vivnia kelle. Mindennemű javak s vigasz 
birtokában valánk, amidőn egy vihar, mely fejünk fölött 
kitört, nagy erővel ránk támad vala. Fenyegetve a ve-
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szélytől, hogy e javakat s vigaszt elvesztjük, csak ekkor 
i s m e r t ü k föl nagyságukat s egész jelentőségüket reánk 
nézve. Valóban, az ember gyakran csak akkor tudja tel-
jesen s tökéletesen megbecsülni a jótéteményeket, melye-
ket élvez, amikor azon van, hogy elveszítse azokat. A 
német nép mindig első sorban állt, valahányszor szó vala 
a vallás védelméről ; egész története bizonyítja ezt. Ujabb 
küzdelmeink szintén meglepetéssel s csodálattal tölték el 
a szomszéd népeket. Mert a Németországban vívott harcz 
al egész katholikus kereszténységnek harcza vala álta-
lunk. (Hosszantartó helyeslés.) 

A szónok ezután a vallási béke helyreállításáról be-
szélt és azután így fo ly ta tá : 

„Mindamellett azonban résen legyünk ! A császárnak 
s pápának, e két tekintélyes hatalomnak számos akadály-
lyal kell megküzdenie. Minket illet, őket támogatni ezen 
harczban a hitetlenség s pogányság ellen. Ma kiváltkép 
a munkásosztály képviselőihez fordulok, és igen jól tu-
dom, hogy a munkásoknak nagy részük vala az egyház 
szabadságáért folytatott ez óriás harcz alatt kivívott 
győzelemben. Szervezkedésünknek meg kell maradni to-
vábbra is. Valóságban az egyházi fők első sorban az egy-
ház védnökei, de napjainkban szükséges, hogy a laikusok is 
egyesüljenek, avégből, hogy még inkább biztosítsák ezen 
védnökséget. Ez a Centrumpárt czélja. 

Hiba volna, most ölbe fektetni karjainkat, mert ma 
a r ró l van szó, hogy befejezést nyerjen az, ami csak kez-
detét vette, hogy megtai'tsuk azt, ami szereztetett, és hogy 
megakadályozzuk, hogy ezt ne vegyék el újból tő lünk . . . 

A jelen ünnepély kötelességemmé teszi, önökhöz 
más tekintetben is szót szólni ; szólani önöknek a mun-
kásnak helyzetéről általában. Mindenfelől egész halmaz irat 
által kísérelték meg a társadalmi kérdés megoldását, de 
nem értek czélt; nézetem szerint a megoldás könnyű: 
elégsé ges szorosan az egyszerű keresztény eszméhez 
szabni magát. De a baj határozottsággal azon tényben 
rejlik, hogy ezen szempontból nem veszik tekintetbe a 
helyzetet. Csak három föltétel szükséges a munkások sor-
sának javításához: „Imádkozni , munkálkodni, szeretni fe-
lebarátját mint önönmagát A földi jólétnek lényeges 
föltétele a szilárd hit az isteni Gondviselésben, kinek te-
vékenysége az egész világegyetemre s minden egyedre 
kiterjed. Oly iparos országbau, mint a mienk, nem szük-
séges a munkásságot ajánlanom a munkásnak ; de a munka 
megköveteli a test és lélek egészségét. 

A törvényhozás ut ján már sokat tettek a munkás-
é r t ; emlékezetükbe idézem a betegsegélyző pénztárak-
ról, a balesetek elleni biztosításról szóló törvényeket ; de 
szükséges, hogy most az aggkor biztosításával foglalkoz-
zanak. A császár szava biztosíték arra nézve, hogy ez 
csakhamar létre jő. (Elénk helyeslés.) Ámde ez még nem 
elég ; egy lépést kell tenni előre a munkást pártfogoló 
törvényhozás terén, és mindenek fölött tisztába kell hozni 
a vasárnapi nyugalom kéidését. 

Nem szükséges önöknek annak jelentőségéről be-
szélni vallási szempontból ; anyagi szempontból is nagy 
jelentőséggel bir az a munkásra nézve. Igen jól tudom, 
•hogy bizonyos vállalatoknál nehéz beszüntetni a mun-
kát vasárnapon ; de a munkások legnagyobb része élvez-

hetné a vasárnapi nyugalmat és a munkának szünetelnie 
kell. Ez oly dolog, melyet Isten s az emberiség paran-
csol, ez a vasárnapi nyugalom ; ba ma még nem értük 
el, mégis végül czélt é rünk , ami lehető Angolországban, 
bizonyára nem lehetetlen nálunk. 

Ha arról a parancsolatról is szóltam, hogy szeressük 
felebarátunkat, mint önmagunkat, szándékom vala czél-
zást tenni a munkaadó és munkás közti viszonyra. Az 
első kell, hogy atya legyen a másodikra nézve, és a mun-
kásoknak vele mint olyannal kell bánniok. A munkaadó-
nak nem kell eszköznek tartani a munkásokat, a melylyel 
lehető legtöbbet iparkodik nyerészkedni, de ugy kell őket 
tekintenie mint saját gyermekeit. 

És most, uraim, engedjék meg, hogy fölvértezzem 
önöket a modern utópiák ellen, melyek a munkásnak 
munka nélküli életet ígérnek. E tévelyek mindaddig távol 
lesznek önöktől, még szilárdan ragaszkodnak az imént em-
iitettem elvekhez." 

Megjegyzendő, hogy az anarchista munkás-zavargá-
zok az iparüző Belgiumban főképen az ország azon ré-
szeiben dúltak, hol a munkás a vasárnapi kényszer-munka 
rabszolgaságára kárhoztatva, elfeledi az utat a templomba. 
E tény be van igazolva. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
E lop szerkesztője a következő MeghÍVÓ-t kapta : 

Alulírottak egy előleges értekezletben, beható esz-
mecsere után, ohajtandónak találtuk egy kath. irodalmi 
társaság kezdeményezését. E végből egyhangúlag helye-
seltük azon javaslatot, hogy a most következő augusztus 
hava 7-én (szombat) Budapesten nagyobb értekezlet tar-
tassék. Van szerencsénk Czimedet ezen értekezletre, mely 
alakuló g} ülésnek is lesz mondható, tiszteletteljesen meg-
hívni. Aug. 7-én az egyetemi templomban az Ur sz. Lel-
két segélyül hivni már reggel 8 órakor sz. misére gyü-
lünk össze, honnét a Sz.-István-Társulat gyüléstermébe 
vonulunk s a tanácskozást az előterjesztendő programm 
alapján egy ülésben elvégezzük. Legyen szives Czimed n 
„M. Állam" főszerkesztőjéhez (Zöidfa-utcza 43) czim-
zendő levelező lapou tudatni : 1. Szerencséltetni fogja-e 
az értekezletet becses megjelenésével? 2. Hajlandó lesz-e 
a gyűlés után déli 2 órakor valamelyik, még ezután vá-
lasztandó vendéglőben legfölebb kétforintos társas ebéden 
részt venni? Várva becses válaszát, kiváló tisztelettel ma-
radtunk Budapest, julius 6. 1886. Lonkay Antal, s. k. 
Eogisich Mihály, prépost, budavári plébános, a m. t. aka-

demi tagja. Garamszeghi Lubrich Ágost, tudomány egye-
temi ny. r. tanár, a m. tud. akadémia tagja. Csaplár 
Benedek, a m. t. akadémia tagja. Tomor Ferencz, a „Köz-
oktatás" szerkesztője. Ribényi Antal, a „Magyar Katho-

likus" szerkesztője. Olsovszky Lajos, hirlapiró. 

- KATHOLIKUS ACTIO. 
Felhivás Magyarország katholikus tanítónőihez ! 

Jézus sz. Szive Hírnökében többször olvastam XIII. 
j Leo szentséges atyánk papi jubileuma ügyét s arra a fel-
! hivást. Egyletek, zárdák, testületetek, városok, községek. 
! intézetek, családok és egyesek készülnek ez alkalomra. El-
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gondolkodtam fölötte s mély szomorúság fogot t el, hogy 
mi tanitónők mindeddig tétlenül nézzük e készülődést. 
Oh ! pedig csak látszólag tétlenül, mer t hisz szivünk Krisz-
tus Urunk födi helytar tója iránt a legbensőbb tiszte-
let-, szeretet- és hódolattal van eltelve. Hálásan örven-
dünk, hogy Jézus egyházának gyermekei lehetünk, s hogy 
hivatva vagyunk a gyermekeket az ő országa számára 
nevelni. Nem merem azt hinni, hogy egy is közölünk 
igy ne érezne. Hü magyar nők vagyunk, t ehá t hü leá-
nyai az egyháznak is. Bizonyitsuk ezt be szentséges 
atyánk előtt is, s mint reménylem, ez is parányi rész 
lesz azon örömben, mely bus szivét édes vigaszszal tölti 
el hivei számos hódolat- s ragaszkodásuk nyilvánításánál . 

De mikép nyilvánithatnók mi ez t? Mint olvasom, 
Róma hölgyei a szegény gyermekek számára készítet t 
ruhák által is kifejezést akarnak adni hódola tuknak . Mi 
részünkről ez fölösleges volna, hisz a szentséges atya 
meg van győződve, hogy mi a gyermekek lelkét szebb, 
hasznosabban, erényekkel ruházzuk, ékesít jük. A mi hó-
dolatunk, ragaszkodásunk nyilvánításának más i rányúnak 
kell lennie. Minthogy az a fő, hogy a jándékunk össz-
hangzatos, hasznos s emellett szép is legyen, nézetem 
szerint ezt nem más, mint a templomi szerelvények á l t a l 
érhetnők el. Mily szépen venné ki magát a sok mise-
mondó ruha, alba, stóla, oltárteritő, vánkos, csengetyü-
huzó, szőnyeg stb. Ez szépen csoportosítva, „Magyarország 
kath. tanítónői" jelzéssel, mint kellemes illatú virágcsokor 
bizonyára örömmosolylyal fogadtatnék szentséges atyánk 
által. Csak azt nézzük, hogy egyikünk neve se h iányoz-
zék ezen kedves csokorból! „Jézus sz. Szive Hirnökének4 1  

f t . szerkesztője Kalocsán a kész munkáka t lesz oly kegyes 
elvállalni s rendeltetése helyére szállítani, úgyszintén ez 
ügyben bármily felvilágosítással szívesen szolgál. A mun-
kához csak 1 f r t csekély költséget kell mellékelni a R ó -
mába szállításért s a vámért . Az ő szives készsége ez ü g y -
ben nagyon sokat könnyít r a j t u n k . 

Azon biztos reményben végzem soraimat, hogy Ma -
gyarország tanítónői egy szívvel lélekkel kezet fognak ez 
ügyben s megmuta t ják a világnak, hogy ők méltók azon 
magyar női névre, a melyet a történelem mint r i tka jel-
lemet őrzött meg az utókornak. Isten velünk Î1) 

Bakód pusztán, Duna-Pa ta j mellett 1886. julius 2. 
Horváth Katalin. 

tanítónő. 

IRODALOM. 
*** Újdonságok: 1. Lehmkuhl I. t. a tya két köte-

tes nagy erkölcstani müvének kivonatát már kiadta , kö-
vetkező czim a la t t : Conpendium Theologian Morális auc-
tore Augustino Lehmkuhl Soc Jesu Sacerdote . F r iburg i 
Brisgoviae, sumptibus Herder , 1886, n. 8-r . XXIV, 602 
1. — 2. Dr Stöckl Alber t u j müvet adot t ki, Czime : 
„Das Christenthum u. die modernen Irrthümer, Mainz, 

Kirchheim, 1886, 8-r. 499 lap. — 3. U j kath. philoso-
phico-theologiai folyóirat indult meg Paderbornban. Szerk, 
Dr Erns t Commer. Czime: „Jáhrbuch für Philosophie u. 
spekulative Theologie." Megjelenik körülbelül 8 ives f ü -
zetekben évnegyedenkint Schönnighnél Paderbornban. 

*) Kérjük a ft. plébános urakat, hogy e felhívást a községök-
b«n működő tanitónőkkel közölni szíveskedjenek. Szerk. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa a görög-ruthén seminarium ve -

zetését a resurrectionista atyák szerzetére bizta, kik K e -
leten, a schismatikusok közt, igen előnyösen működnek, 
A nevezett seminarium eddigi rektora, mgr Satolli, a 
nemes egyházi férfiak akadémiájának rektorává nevez-
tetet t ki. 

— Guibert bibornok fölött halott i beszédet Per raud 
autuni püspök, a franczia akadémia tagja fog mondani 
Pár isban. 

— Szepessy-ünnep. Pécsett f. hó 16-án, mint b. e. b , 
Szepessy Ignácz püspök halála évfordulóján két gyász-
mise tar ta tot t . 9 órakor a nagynevű püspök által a lapí-
to t t lyceumi templomban, 10 órakor a városi fő templom-
lom volt ünnepélyes requiem. 

— Aradon a római ka th . plébános, a gör. ke l , 
szerb, a gör. kel. román, az ág. evang. és az ev. ref. 
lelkészek értekezletet t a r to t tak „az anyakönyvek helyes 
vezetésének megállapítása végett ," — mondja a kormány 
magyar félhivatalosa, a „Nemzet," a ki a jelenvolt ka th . 
plébánost egyszerűen a „különböző keresztény felekeze-
tek papja i" közé sorozza. Mi ugy tudjuk, hogy a mi 
kath . anyaszentegyházunk nem „felekezet;" azt is kel-
lene mindenkinek tudnia, hogy az anyaszentegyház anya-
könyvei vezetésének megállapítása — az egyházi hatóság 
hatáskörébe tartozik. Nem emiitet tük volna pedig fel 
ezt az ügyet , ha a kormány félhivatalosa azzal a re-
ménynyel nem kecsegteti vala magát , hogy az aradi 
eljárásnak „valószínűleg" sok helyüt t fogják hasznát 
venni. De hát hogy ál lapítot ták meg Aradon az anya-
könyvek „helyes" vezetését? Az „Alföld" jelentése sze-
rint elhatározták 1. hogy felkérik a városi tvhatóságot , 
nyomasson ki és oszszon szét a bábák közt oly űrlapokat,, 
a melyeknek rovataiba a bábák minden az anyakönyv 
rovataiba szükséges adatokat sa já t felelősségük terhe 
alatt hiven í r janak be s ugy adják be a kereszteléseknél. 
No, ehbez nem volt szükséges interconfessionalis értekez-
let. Elhatározták 2. hogy „ezentúl minden lelkész az 
előtte kötöt t vegyes házasságokat az illető lelkészi hiva-
talnak tudomására hozza, hogy igy az illetők egyrészt 
meg legyenek kímélve születendő gyermekeik törvényes-
ségének beigazolására nézve a fáradozástól és költekezés-
től, másrészt pedig, ha olyan egyházakhoz tartoznak,. 
melyek hiveik adójából tartják fel magokat, egyházi adó 
alá vétethessenek." E határozatokhoz a javaslatokat az 
ev. ref. lelkész tette, a többiek elfogadták. Ismételve figyel-
meztetünk arra, hogy a kath. anyakönyvek vezetésének 
megállapítására és annak módozataira az egyházi hatóság 
illetékes. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánezky A. könyvnyomdájából.(Papnövelde-utcza 8. SÍ.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A pasztoráczió hóditó eszközeinek egyik leghatalmasbikáról. — Rómából Bethlehembe. — 
A protestantizmus és liberalizmus destruktív, anarchistikus irányzata. — Egyházi Okmánytár : Decretum S. Poenitentiariae. — Egyházi 
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könyvtár. — Vegyesek. 

A pasztoráczió hóditó eszközeinek egyik legha-
talmasbikáról. 

A liberalizmus pusztitásai sokszor rettene-
tesek, vallomásai néha fölöttébb becsesek. Ily 
becses volt a ,P. Napló' vallomása 1879-iki ka-
rácsonyi vezérczikkében. Meminisse juvabit ! 

Liberális lapjaink a kereszténység nagy ün-
nepein rendesen magasabb tónusból beszélnek. E 
magas tónusban mondá a ,Napló4 akkoron: „Egész 
Európa a politikának nyomoréka let t ." . . . Még a 
Janszki-esetre sem kell éppen gondolni, hogy az 
ember ezt belássa. 

De vájjon mi segitheti ki Európát, s persze 
hazánkat is, ebből a kényes s nem éppen diszes 
helyzetből? 

Csakis a, vallásosság. A m i t a „föld" oly gyö-
keresen tönkre tesz, mint a politika az európai 
társadalmat, azt csak az „ég" teheti ismét jóvá. 

Mert mi a politika és mi a vallásosság? 
A politika tulajdonképpen ars bene regendi 

civitatem; ámde a gyakorlat egészen kiforgatja 
természetéből és vesszőparipájává teszi a legvak-
merőbbek és legerőszakosabbak önzésének, ugy, 
hogy politika a gyakorlatban, ritka eszményi 
férfiak magasztos gondolkozását kivéve, nem 
egyéb, mint ars alios decipiendi, vagyis az a mes-
terség, hogyan lehet a közjót, a közérdeket, köz-
hatalmat, az Olymp minden istenei fölé helyezett 
„én" érdekében befolyásolni és a lehető legbu-
sásabb kamatokban — s az imádott „én"-nek a 
közjóból lehető legbővebben kipolitizált véres és 
vérnélküli hekatombákban — kizsákmányolni. 

Politika ily értelemben s ily alakban világos, 
hogy nem egyéb, mint az Isten által felállított 

erkölcsi világrend szétrobbantására működő szel-
lemi dynamit, nem egyéb, mint az erkölcsi világ-
rend Isten felé való gravitácziójának, az örök, 
szent és mindeneket boldogitó világösszhang ez 
alaptörvényének megsemmisítésére törő centri-
fugál pokolgép. 

Nincs tehát más módja az összhang, béke, 
nyugalom s az ezen alapon való fokozatos hala-
dás és gyarapodás visszaállításának a társada-
lomban, mint szakítani avval az Istentől és a 
vallástól elrugaszkodott politikával, a mely „egész 
Európát nyomorékká" tette s a melynek ajka hol 
gyengébben, hol erősebben viszhangzik ugyan az 
Isten és a vallás szent nevétől, de szive annál 
idegenebb, annál távolabb esik Isten szent fölsé-
gétől és a keresztény vallás éltető szellemétől. 

Vissza kell adni az embert Istenének és 
saját becsületes, tiszta érzelmeinek! Hanem ez 
isteni feladat! 

Az önzés és a kíséretében levő bűnök 
pandemoniumjából — lakható világot, tűrhető élet-
pályát egy szebb jövő felé, csak az igazi keresz-
tény vallásosság képes alkotni. „Emitte Spiritum 
tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae." 

Azért, ha valakinek szivét az Isten ellen 
bölcseskedő magas és alacsony politika, az önzés 
és hypokrizis pokoli sophistikája által . „nyomo-
rékká" tet t társadalom helyzete meghatotta: az, ne 
keményítse meg a szivét, az, szánja meg a politika 
nyomorékává lett társadalmat, és segítsen vissza-
állítani a vallásosság csendes boldogitó uralmát! 
Ismételje gyakran az Üdvözítővel: „Misereor super 
turbam," értve nem éppen csakis a kérges kezű 
tömeget, hanem a suhogó selyembe öltözött, par-
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fűmben fürdő és kéjekben elcsenevésző glacé- i 
keztyüsök tízezres csoportját is, a melynek van 
ugyan aranya és más anyagi eszköze, de nincs 
elég lelke hozzá, hogy az egyház „Sursum corda" 
buzditását figyelmére méltassa és kövesse. 

Instaurare omnia in Christo. Ez a keresz-
ténységnek a világ végéig tar tó feladata; ez a papi 
hivatás és apostoli szellemnek sommája; ez XIII. 
Leo pápa magasztos körlevelei tar ta lmának veleje. 
Visszavezetni a tévedező lelkeket, visszavezetni a 
társadalmat a szellemi világrend egyetemes nagy 
középpontja — az Isten Krisztus Jézus — körül 
való forgásának pályájára: ez az unum necessa-
rium, ez a vallásosság, ez a pasztoráczió alphája 
és ómegája. „ . . . Omnia in Ipso constant. Et Ipse 
est caput corporis Ecclesiae, qui est princípium, 
primogenitus et mortuis: „ut sit in omnibus Ipse 
primatum tenens. Qui in Ipso complacuit omnem 
plenitudinem inhabitare: et per Eum reconci-
liare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem 
crucis Ejus, sive quae in terris, sive quae in 
coelis sunt." (Coloss. 1, 17—20.) 

De lássuk már, melyik az ily ujjászülesztő 
pasztoráczió hóditó eszközeinek egyik leghatal-
masbika ? 

Mert a lelkipásztorkodásnak kétféle eszközei 
vannak : rendesek és rendkívüliek, fentartók és 
hóditok. 

Ez utóbbiakról, különösen azoknak egyik 
legerőteljesbikéről, — jövőre. 

Rómából Bethlehembe. 
Ir ta : T7s7" i n t e r g- o s t o n . , 

a Pázmány- in téze t aligazgatója. 

(Folytatás). 
Egy augusztusi délutánon volt, uiidőn Rómában 

Don N. F. — barátommal az Aventinre, sz. Prisca temp-
lomába mentem, hol épen a keresztúti ájtatosságot vé-
gezték. Ott, egy szegény, barna kopott kámzsába öltö-
zött aggastyán tünt fel, kinek egy ezüst pénzt nyújtot-
tam, — hisz szent Ferencz gyermekei alamizsnából élnek 
— mire reám tekintve nyugodt hangon igy szólt: „Mi-
ért adja ezt nekem ? miért nem adja ezt másnak ?u — E 
szavak szent Paulára emlékeztettek, ki férje halála után 
leányával sz. Êustochiummal bizonyos ideig itt az Aven- ! 
tinen sz. Marczella házában tartózkodott, „mert — mint 
sz. Ágoston mondja — ha szegénység gyötör, szomorú-
ság elnyomni akar, testi fájdalom nyugtalanít, szám-
kivetés szomorit, vagy más szerencsétlenség ér, akkor jó 
emberekre fogsz akadni, kik nem csak örülni tudnak az 
örvendezőkkel, hanem a siránkozókkal sírni és üdvös mó-
don vigasztalni és beszélniDe valamint ez az aggastyán 
az alamizsnát, daczára annak, hogy nem kérte, elfogadta, 

ugy sz. Paula is Marcella szeretetteljes, vigasztaló sza-
vait, ezt a lelki alamizsnát szintén elfogadta, noha azokat 
nem kereste, nem kivánta. 0 a zsoltárossal igy látszott 
szólani: „Szorongatásom napján az Istent keresemés 
pedig mint sz. Ágoston tani t ja : „ Nem az Isten által más 
valamit, hanem a szorongatás miatt az Istent 

Paula bizonyos idő eltelte után sz. Marcella házá-
ból távozott, hogy Róma környékén lakó némely ájta-
tos nők társaságát felkeresse, kik majdnem zárdai életet 
éltek, „hogy — mint Chrys. sz. Péter mondja — a vi-
lági kevélység egész sötétsége az érzékekből, a világi gyö-
nyörök szemfényvesztése a szívből elűzessék; és hogy Krisz-
tus szegénységét, mely a mennyország kincseit bírja, ipar-
kodjanak kö vetni.u 

Hogy mily veszélyben volt sz. Eustochium, ki ma-
gát egészen az Istennek szentelte, azon idő alatt, melyet 
Paula nevezett ájtatos nők társaságában töltött, arról sz. 
Jeromos igy ir : „ Egyike a legnemesebb, praetextával biró 
nők közöl, ki férjének, Hymetiusnak parancsára, ki atyai 
részről Eustochium szűz nagybátyja volt, ennek viseletét 
és ruházatát megváltoztatá, az elhanyagolt hajakat vilá-
giak módjára fonta, hogy valamint a szűz szándékát, ugy 
az anya akaratját meghiúsítsa. Es ime, ugyanazon éjjel 
egy angyalt látott, ki borzasztó arczczal, büntetésekkel fe-
nyegette, és e szavakat intézte hozzá: Te vagy az, ki fér-
jének parancsát Krisztus rendelete elé helyezni merészelted? 
Ki az Istennek szentelt szűz fejét istentelen kezekkel érin-
teni bátorkodtál, melyek már most elszáradnak, hogy e 
csapás által megismerjed, hogy mit tettél, és az ötödik 
hónap végén megfogsz halni. Ha pedig gonoszságodban 
megátalkodol, akkor férjedtől és gyermekeidtől meg fogsz 
fosztatni... Mindez egymás után teljesülésbe ment. Es a sze-
gény nő késő bánatáról a végromlás tanúskodott. Igy bün-
teti Krisztus az ö egyházának megsértőit ; igy védi gyöngyeit 
és nagy értékű díszét. " 

Miután Paula ama zarándokházat elhagyta, kedves 
Eustochiumától többé el nem vált. Egész életmódja ezt 
látszott hirdetni : ,Hiúságok hiúsága §s minden hiúság, kivé-
vén az Istent szeretni és egyedül neki szolgálni mert a 
drága ruhák helyett, melyeket azelőtt viselni szokott, az 
arany és ékkövek, vendégségek és puha ágy helyett, drága 
kenőcsök és szórakoztató társaságok helyett, legegyszerűb-
ben öltözködött, szőrből készült bűnbánati ruhát viselt, 
szigorúan böjtölt, ágyat a kemény talaj szolgált neki, és 
elrejtve élt. A helyett, hogy neki szolgáltak, ő kereste 
fel a szegényeket, betegeket és haldoklókat, hogy segítsen 
raj tok, ugy hogy félreismerhetlen volt nála az, mit a 
zsoltáros e szavakkal mond : „ E z a változás a fölséges 
jobbja által vagyon /•' 

382-ben volt, midőn Damasus pápa keleti és nyugoti 
! püspököket maga köré gyűjtöt t . Ezek közt találjuk az 

antiochiai püspököt, Paulinust, kinek kíséretében szent Je-
romos Romába jött. Jeromost szent Ágoston : „tiszteletre 
méltó papnak," „a legtudósabb férfiúnakIsten emberé-
nek" nevezi irataiban, és egyik levelében, melyet Jero-
mosnak irt, igy szól: „Szánalomra méltó, ki számos és 
szent munkáidat méltányolni nem tudja, és az Ur Isten-
nek, a kinek kegyelméből vagy ilyen, hálát nem ad." E 
szent papot vezette az Ur Paulához. 0 volt kiválasztva 
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általa arra, hogy e szent nő lelki vezére és tanácsadója 
legyen. 

Jeromos Damasus pápa halála után, ki előtt a tudós 
papnak nagy tekintélye volt, elhatározta, hogy keletre 
visszamegy, mer t Siricius a római papság által, ki t J e ro -
mos keményen ostorozott, ez ellen elfogult tá té tetet t , és 
igy sikerüle sz. Je romost elszigetelni, tevékenységét Ró-
mában korlátozni, őt sz. Damasus u tódjá tó l , tisztelőitől 
és ismerőseitől távol tar tani . „ Az oly eljárás — mondja sz. 
Ágoston — hogy valakit mások társaságától elzárjunk, 
hiu, igazságtalan és gonosz, mert szeretetlenség és gőgből 
történik." 

Ha meggondoljnk, hogy sz. Péter tő l I I I . Fel ix-ig 
(f 529) minden pápa mint szent t iszteltetik, lehetetlen, 
hogy álmélkodás nélkül olvassuk, miszerint Baronius(f 1607) 
Siricius pápát (384—398.) mivel sz. Jeromos i ránt ellen-
szenvvel viseltetett és Aquileai Ruffinusnak ajánló levelet 
adott, a római Martyr iologumból kitörölte, hová őt XIV. 
Benedek, ( f 1758) tekintve Siricius jámborságát , tudomá-
nyát és szent buzgalmát, ismét beirta. Lehetséges-e it t 
mást mondani mint a mit sz. Pál m o n d o t t : „Oh Isten 
bölcsességének és tudományának mélységes gazdagsága ! 
mily megfőghatlanok az ö Ítéletei és megvizsgálhatlanok as 
ö utai!" 

Miután sz. Jeromos három éven át Rómában volt, 
hajóra szállt, hogy Palesztinába utazzék. Elutazása előtt 
385. augusztusban igy ir t még Asellá-hoz : „Asella úr-
nőm, ezeket sirva és szomorkodva gyorsan irtani össze, 
midőn már a hajóra szálltam, és hálákat adok Istenem-
nek, hogy arra méltatott, hogy a világ által gyűlölt essem.u 

— Szomorúságának okát is megmondja , midőn igy ir : 
„En gyalázatos, ravasz, szatyár, hazug, ki ördögi, módon 
csal. — A z u t á n : „Némely i k kezemet csokolá, és vipera 
szájával gyalázott ; szájukkal szomorkodtak és sziveikben 
örvendeztek. Az Ur látta ezt és csufolá őket, és engem 
nyomorult szolgáját fentartott azokkal a jövő Ítéletre. Ez 
járásomat és nevetésemet ócsárolta, as arczomat, és becsü-
letemet vonta kétségbe." Es egy másik helyen : „ Ámbár 
némelyek gonosznak tartanak, minden ocsmánysággal te-
tézve, de mindez kevés ha bűneimet tekintem ; de te jól te-
szed, hogy a rosszat is jónak tartod. Mert veszélyes ide-
gen szolga felett ítélni, és nem bocsájtható meg könnyen, 
ha erényes felett istentelenül beszél valaki. El fog, el fog 
jönni azon nap, melyen velem fogsz a felett szomorkodni, 
hogy nem kevesen égnek.u Levelét e szavakkal zárja b e : 
„Üdvözöld Paulát és Eustochiumot, kiket akár akarja a 
világ akár nem, Krisztusban enyéimnek nevezek. Üdvözöld 
Albinát az anyát, és Marcellát a nővért, ugy szintén Mar-
cellinát és szent Felicitást, és mond meg nekik: hogy mi 
mindnyájan Krisztus ítélő széke előtt fogunk állani, hol 
ki fog nyilvánulni, hogy mily gondolkozású volt mindegyi-
künk. Emlékezzél meg rólam te, a szerénység és szűzies-
ség kitűnő példaképe ; és csendesítsd le imádságoddal a ten-
ger hullámait." 

Az Ur szent Paulának másodszor is oda nyu j t á ama 
csodálatos irt, mer t legidősebb leánya a fiatal özvegy 
Blesilla meghal t . Jeromos Paulá t levelében Melánia pél-
dájára figyelmezteti: „Szent Melánia — igy ir — a mai 
keresztények valódi példaképe — akkor, midőn férjének 

teste még meleg és eltemetve nem volt, két fiát is elveszí-
tette. En valószínűtlen eseményt látszom elmondani, de ta-
núm Krisztus, hogy nem valótlan. Ki ne gondolná, hogy 
ö őrjöngök módjára, szétszórt hajjal, összetépett ruhával, 
összemarczangolt mellel szalad ide s tova ? Egyetlen köny 
sem hullott alá, mozdulatlanul állott, és Krisztus lábaihoz 
bondva mosolygott, mintha átkarolta volna. Most, ó Uram, 
igy szólt, neked akadály nélkül szolgálhatok, mivel oly 
nagy tehertől mentettél meg." Azután igy ir : „Kér lek , kí-
méld magad, kíméld leányodat, ki már Krisztussal ural-
kodik, kíméld legalább Eustochiumot, kinek gyenge kora 
és majdnem tapasztalatlan ifjúsága, általad, mint tanító 
által vezéreltetik. Az ördög dühösködik, és mivel gyerme-
keid egyikét diadalmaskodni látja, f á j neki az, hogy le 
van tiporva, s a visszamaradtaknál keresi a győzelmet, 
melyet annál, a ki előre ment, elveszített. A mieinkhez való 
túlságos szeretet, kötelességmulasztó viselet az Isten iránt. 
Ábrahám megadással áldozta fel egyetlen gyermekét, és 
te panaszkodol, hogy gyermekeid egyike megkoronáztatott? 
Nem mondhatom sóhajtozás nélkül a mit, mondandok. Ak-
kor, midőn téged a temetés alatt aléltan elvittek, a nép 
maga közt igy suttogott: nemde ez az a mit gyakrabban 
mondtunk ? 0, leánya felett szomorkodik, kit a böjt ölt 
meg, a kitől. legalább második házasságában utódot ka-
pott volna. Meddig kell még várnunk, mig ezen szerzete-
sek a városból ki fognak űzetni, megköveztetni és vizbe 
fidasztatni? Ezen asszonyság rutul megcsalatott, ki hogy 
magányos életet élni nem akar, az által lehet bebizonyítani, 
hogy pogány nő soha sem siratta fiát ennyire. Mit gon-
dolsz mikép szomorkodott Krisztus ezek hallatára? Mikép 
örvendezett a Sátán, ki midőn siet, hogy lelkedet elrabolja, 
fájdalmad okára emlékeztet, mivel leányod képét folyvást 
látod, a győzőnek anyját akarja megölni, és a hátrama-
radt nővér magányába tolakodni. Az Ür tanúm, hogy 
nem azért beszélek, hogy megijeszsselek, hanem hogy e 
szavakat ugy mondom, mintha Krisztus Ítélőszéke előtt 
állanék. E mértéknélküli, a halál szomszédságáig hatoló 
könnyek utálatosak, telvék hitetlenséggel." — A nagy 
szent atya eme és ehhez hasonló szavai Pau lá t felébresz-
te t ték és az Isten akara tában való megnyugvásra birták. 
Paula megismerte, hogy „a szántóföld állapota más — 
mint sz. Ágoston mondja — és más a csűr nyugalma. 
Türj, mert erre születtél; tűrj, mert talán te is türetel." 

(Vége köv.) 

A protestantizmus és liberalizmus destruktiv, 
anarchistikus irányzata. 

Az u jabb idők akatholikus tudósai közöl a „katho-
likus" középkor legtárgyi lagosabb ismertetését és a pro-
testantizmusnak legalaposabb kr i t iká já t Comte Ágost f ran-
czia bölcsész adta. Mivel minálunk müvei nem igen forog-
nak közkézen, e helyen adunk néhány idézetet „Cours de 
philosophie"JCZ. müvének 54 és 55 felolvasásából. H a l l j u k ! 

„A középkori kathol ikus rendszer egész napjainkig 
mindenkor az emberi bölcseség remekmüvét képezi. A katho-
liczizmusnak szociális szelleme kiváltképen abban nyilvánult, 
hogy tisztán erkölcsi, a tulajdonképeni politikai hatalom-
tól elválasztott és függet len hata lmat alkotott , mely er-
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kölcsi elveit fokonként a mennyire lehetett a politikában 
is érvényre emelte, mig az előtt a politikai hatalomnak 
alá valának vetve. A két hatalom által a középkorban 
egymásellen vivott küzdelmeket részrehajlatlansággal vizs-
gálván, be kell ismernünk, miszerint a szellemi hatalom 
mindenkor csak védőleg viselte magát s midőn legsúlyo-
sabb fegyvereit használta, akkor is csak azon független-
ség megvédéseért küzdött, melyet isteni küldetése követelt 
— habár erről szokszor le kelle mondania. A hires can-
terburyi érsek tragikus sorsa s számtalan hasonló eset 
— bár ismeretesek minden részletükben, mint ez, — fé-
nyesen igazolják, miszerint ezen, sokszor igen helytenül 
kritizált harczokban a papság csak az egyházi méltó-
ságok törvényes betöltéseért küzdött : ezt ma már bizo-
zonyára jogos és szerény követelményeknek tar t juk — s 
mindazáltal az egyháznak már formális sülyedésének 
kora előtt is le kellett róla mondania. A katholikus egy-
házat nemcsak nem vádolhatjuk arról, hogy a világi ha-
talom fölött zsarnoki hatalmat bitorolt volna, hanem be 
kell ismernünk, hogy még virágzásának fénykorában — 
a 11—13 századig — sem szabadulhatott meg egészen az 
egyház ügyeibe valló illetéktelen befolyásoktól. A világi 
hatalom küzdelme a szellemi hatalom ellen, a nemzeti 
papságnak ellentállása a pápával szemben, ez képezi kez-
detét az egyéni szabad kutatásra való hivatkozásnak, mely 
a forradalmi bölcselet első szakát — a protestantizmust 
jellemzi. Valóban, a bölcseletnek e neme, a kezdetleges 
lutheranizmustól kezdve a mult század deismusáig — nem 
véve ki az úgynevezett rendszeres atheizmust sem, mely 
annak legfejlettebb alakja — történetileg nem más, 
mint folytonosan növekvő és mindinkább rendszeresitett 
tiltakozás a régi társadalmi rend értelmi alapjai ellen, 
mely abszolút természeténél fogva minden szervezetben 
tovább terjedt. Rég belátta ezt a nép esze, midőn a re-
formációt protestantizmusnak nevezte el, amely elnevezés 
rendesen ugyan e tannak első kezdetét jelenti, de a for-
radalmi bölcselet egész összeségére is rá illik. 

A protestantizmus általában való megítélésének meg-
könnyítésére (tekintve értelmi befolyását, vagy a szellemi 
mozgalmat, melyet előidézett) itt a kritikai tannak egész 
rendszerét olyannak tekinthetjük, mint a mely az egyéni 
szabad kutatás abszolút határozatlan dogmájára vihető 
vissza, a mely alapelvét képezi. A forradalmi bölcselet-
nek főbb elvei csak azon alapelvnek politikai következ-
ményei, mely az egyéni vélekedést teszi valamennyi tár-
sadalmi kérdés legfőbb birájának. Világos, miszerint az 
ily gondolkodó és vélekedő szabadság szükségképen 
praktikus szabadságra vezet, hogy kiki egyéni nézete 
szerint beszéljen, irjon, sőt cselekedjék is. Az egyednek 
tulajdonított erkölcsi souvairenitás e neme a polgárság-
nál, mint egésznél tekintve nem ismerhetett más törvé-
nyes korlátot a többség akaratánál, ami szükségképen a 
tömeges] rendbontó és változtató souverainitására veze-
tett . Az egyedi függetlenség e neme tökéletes egyen-
lőséget tételez fel az értelmi létrendben, holott az embe-
rek között épen ebben áll fenn a legnagyobb különféle-
ség. Végre pedig nemzetközi szempontból tekintve a dol-
got, nincs kétség benne, hogy hasonló elvek csak az egyes 
nemzetek teljes függetlenségére és tökéletes elszigete-

lésére vezetnek. Lát juk tehát, hogy a forradalmi me-
taphysikának tárgyát képező fő elve csak az egyedi sza-
bad kutatás elvének társadalmi alkalmazása vagy inkább 
különböző alakban való nyilvánulása, amint ez azon elv 
természetéből folyik. Lesz alkalmam később azt is bebi-
zonyítani, miszerint ez az általános eredeztetés ép oly tör-
ténethü, mint logikus, minthogy a politikai következmé-
nyek ép oly gyorsan vonattak le, a mint az események 
természetes folyása a közfigyelmet a megfelelő szociális vi-
szonyokra vonta. 

Ez előleges megjegyzések után, melyekre rövid pil-
lantást vetni kénytelen valék, be kell ismernünk, miszerint 
a protestantizmus az egyéni szabad vélekedés jogát min-
den kérdésre kiterjesztvén, bár némi tekintetben igyekvék 
korlátokat emelni, igen alkalmas volt arra, hogy a forra-
dalmi bölcselet alapjait megvesse. Azonkívül, hogy ez 
akadályokat az uj szekták lassan-lassan elvetették, meg 
kell jegyeznünk, miszerint maga ezen következetlenségök 
az alapelvnek általános elfogadását nagyban előmozditá, 
mig ha közvetlenül kihirdették volna, sok időre felhábo-
rította volna az ellenkező meggyőződést valló lelkiisme-
reteket, melyek a főhitelvek megtartása mellett nem állot-
tak tovább ellent a büszke észnek hizelgő szabad egyéni 
hitmagyarázat elvének. Innét vau, hogy a protestantiz-
mus értelmi befolyását közvetve azon népekre is kiter-
jeszté, kik azt nyiltan el nem fogadták s ennélfogva a 
vallási emancipációra kevésbbé valának hangolva. Továbbá 
a kritikai szellemnek határozott forma alatt való érvényre 
emelése nem is működhetett volna oly biztosan ; mer t 
miután vakmerőségében a kritikán felül álló meggyőző-
dést, a legszentebb hatalmat is bonczkése alá vette, váj-
jon az emberi ész elvethette volna-e ezen elveket és szo-
ciális intézményeket csak azért, hogy a bonczasztalra ve-
te t ték? Valóban be kell látnunk miszerint ezen értelmi 
szabadság tisztán negativ intézmény s valóságban nem 
eredményezhetett mást anarchia (l 'état de non gouverne-
ment) szentesítésénél, mely természetes következménye a 
régi szellemi fegyelem feloszlásának az u j szellemi kor-
látok megszilárdulásáig, — a modern szellemek előtt. A 
régi szellemi hatalom megsemmisülése folytán a korlátlan 
lelkiismereti szabadság elvének szükségképen létre kellett 
hoznia az európai rendnek azonnal való megsemmisülését, 
miután ennek természetes támaszát a pápa tekintélye képezte. 
A társadalom politikai és erkölcsi válsága utolsó elemzésé-
ben a szellemi anarchiában gyökerezik. Főbajunk való-
ban azon nagy nézeteltérésben rejlik, mely jelenleg azon 
elveket illetőleg áll fenn korunk szellemei között, melyek 
szilárdsága a társadalmi rendnek első feltétele. Miután a 
társadalmi rendet fentartani képes eszméket közmegegye-
zés folytán elfogadni vonakodnak, nem lehet tagadnunk, 
miszerint államaink jellege — daczára minden takargató 
intézkedésnek — tényleg forradalmári lesz.1) 

(Folytatjuk.) 

l) A. Comte. Cours de Fhilosophie Positive. 8. éd. Paris. 1869. 
p. 231-236. 378-450. IV. 56. I. 40. 
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Egyházi Okmánytár. 
Decretum S. Poenitentiariae. 

Infrascriptus Episcopus L. devotissime exponit 
dubium quod sequitur : Vicario Capitulari, tempore, quo 
Sedes episcopalis vacat, dispensationes matrimoniales 
e x e q u e n d a e a Sancta Sede committuntur. Peracta veri-
ficatione causarum nec non imposita separatione sponsorum, 
vi litterarum apostolicarum praescripta, Vicarius Capitu-
laris officio suo cessât, eo quod novus Episcopus munus 
episcopale legitime exercendum suscepit. Hinc quaer i tur : 

I. Uirum Vicarius Capitularis executionem dispensa-
t i o n s , in qua ut supra, res non iam intégra est, usque 
ad finem peragere valide possit? — II. An a novo Ordi-
nario eiusinodi executio perficienda sit ? E t casu affirmative 
ad secundum, iterum quaer i tur : III . Utrum novus Ordi-
narius dispensationem exequendam suscipere valeat statu, 
quo actu reperitur, ita ut non requiratur nova verificatio 
causarum ab 'ipso instituenda nec nova separatio sponso-
rum ab ipso imponenda? An executio ab initio ita sus-
cipere debeat, quam si Vicarius Capitularis nihil in eo 
negotio iam fecisset, id est quam si res omnino iam in-
tégra esset ? 

Sacra Poenitentiaria ad praefata dubia rescribit prout 
sequitur. Ad. I. Negative. — Ad. II. Negative si dispen-
sationes remissae fuerint Ordinario. Ad. III. Negative ad 
primam partem, Affirmative ad secundam. 

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 3 április 1886. 
f F. Simoneschi, Ep. S. P. Peg. 

EGYHÁZI TUE 0SITÁS0K. 
Budapest, jul. 27. Frary, Trefort, Pulszky és még 

valami. —• 
Frary irt egy könyvet realisztikus, mondhatni ma-

ierialisztikus szellemben, a középiskolai alapmiveltség-
nek a classikus humanizmus alapjáról levétele és a mo-
dern reálismeretek alapjára való átfektetése mellett. Tre-
f o r t vallás- és közoktatásügyi miniszter ur e könyvet 
lefordí t ta t ta és előszóval ellátta s gondoskodott róla, 
h o g y a könyvben felvetett eszme a paedagogiai társa-
ságban megvitatás alá kerüljön. Legújabban, a hangadó 
Budapesti Szemle juliusi füzetében ismét hozzászólt ő exclja 
•e tárgyhoz, bizonyos* középiskolai tanügyi programmfélét 
kö zölvén „Néhány szó középiskoláinkról" czim alatt. A 
m inden lében kotnyeles Pulszky Ferencz szintén nem 
á l lha t t a meg, hogy hozzá ne szóljon az ügyhöz oly 
i rányban és szellemben, a melyet az ő szabadkőműves 
nagymester i állása elejébe szab. Lássuk előbb Trefort 
mi niszter legújabb nyilatkozatát, azután Pulszky nagy-
mes te r uram eszejárását. 

Trefort miniszter a Budapesti Szemlében ugy tűnik 
fel előttünk, mint Hercules a váluton. Nem tudja, melyik 
részre hajoljék meggyőződésével : az antik classicismus-
felé-e vagy pedig a modern realismus felé. Mind a két 
oldalon harczolók számára van teljesen lekötelező bókja. 
A classikus műveltség híveinek ezt mondja : „Ha mi 
mostani kulturánkat elemezzük, látnunk kell, hogy Gö-
rögország s Róma nélkül a kultura nem léteznék — 

meglehet valami egészen más czivilizáczió fejlődött volna 
ki, — de az, a mi ma vagyunk, az a görög s római 
nyelv, irodalom, tudomány és művészet müve." A modern 
kultura hiveit pedig a következő bók által bilincseli le 
magához : „Összehasonlítva tehát a régi kulturát az u j -
jal, az uj kultura a dolgok természete szerint magasabb 
és intenzivebb, mint a régi, valamint a harminczéves férfi 
érettebb s fejlődöttebb s a szellemi s kedélyi műveltség 
magasabb színvonalán áll, (vajha mindig !) mint a tizenöt 
éves ifjú — hasonló viszonyokat és dispozicziókat szem-
mel tartva." 

Az ember tehát azt gondolná, hogy Trefort minisz-
ter ur a „dolgok természete szerint magasabb és inten-
zivebb u j kultura" javára dönt s a modern nyelvek s a 
modern realisztikus tudományszakokra óhaj t ja az antik 
humanisztikus alapról áthelyezni a középiskolákat; mert 
hiszen a jobb, a magasabb mégis csak jobb és magasabb 
mint a jó és kevésbbé magas, és a mi megfelelt a 15 
éves ifjúhoz hasonló ó- és középkornak, az bizonyára 
kevésbbé felel meg vagy nem felel meg többé — a 30 
éves férfihoz hasonló u j kornak. Ez a következtetés a 

nevezett czikk olvasójának lelke előtt annál törvényeseb-
ben domborodik ki, mert a miniszteri szózat bizonyos tekin-
tetben igen helyesen azt jegyzi meg folytatólagosan, hogy : 
„mi tehát tanulhatunk a régi kulturától, de nem fölada-
tunk oda visszajutni, hol a görögök és rómaiak álltak." 

Trefort miniszter azonban, bármennyire magasabb-
sabbnak, intenzivebbnek tar t ja a modern kulturát, még 
sem óhaj t ja a középiskolákat teljesen erre az alapra át-
helyezni. Egyenesen „gyermekes felfogás"-nak nevezi az 
ily észjárást. Marad tehát a középiskola ugy a mint 
most van : bifurkálva, gymnasium vagy reáliskola, az 
antik classicismusra, vagy a modern realismusra fektetve. 

Egy lépést azonban mégis tesz a miniszter ur a 
Frary-féle elmélet vagyis a reál-iskola javára a gymnasium 
kárával, és pedig ugy, hogy e lépése a classikus nyelvekre 
fekte te t t gymnasium nélkülö?hetlenségét bizonyítja, és 
mégis a reáliskolának malmára ha j t ja a vizet. A miniszter 
ur t. i. kimondja, hogy mivel a reáliskola a régi kulturánál 
magasabb és intenzivebb uj kultura alapján áll, tehát a reál-
iskola is képesít magasabb műveltségre ; ennélfogva azt 
akarja, hogy a reáliskolából épp ugy lehessen feljutni a 
tudomány-egyetemre, mint a gymnasiumból, — de csak egy 
föltétel a la t t : ha az illető reáliskolai tanuló „utólagosan" 
a latin nyelvből a vizsgálatot (természetesen : az érettsé-
git) leteszi . . . Mit tesz ez más szavakkal egyebet, mint 
azt, hogy denique az ó-klassikusok „érett" ismerete nél-
kül mégis csak nem lehet fensőbb műveltségre emelkedni. 
Az antik classicismus e kiváltságát Trefort miniszter 
annyira elismeri, hogy még a reáliskolákban is szándékozik 
rendes tanszéket emelni a latin nyelv számára. Ez min-
den esetre kedvezmény a reáliskolának a gymnasiummal 
szemben, a gymnasiumi latin műveltség nélkülözhetlensé-
gének elismerésével. 

A latin nyelv iránt tehát a miniszter ur tisztelete 
és ragaszkodása rendületlen. Egyébiránt a régi gymna-
sium oly magas műveltségű és nagy tapasztalatú növen-
dékétől, mint Trefort miniszter úr, nem is lehet egyebet 
föltenni. S ezt mint tényt örömmel konstatáljuk. Natu-
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ram expellas furca, tarnen usque redibit. Bármily erős 
harczot vivjon is Trefort lelkében a modern materialisz-
tikus realizmus a classikus és keresztény idealizmussal : 
az egész minisztert hatalmába keríteni még eddig nem 
sikerült. 

Sajnáljuk, hogy a görög műveltséget hordozó görög 
nyelvről a miniszter úr egyebet nem mondott, mint hogy 
ő azt tanulta, de ma már „semmit" sem tud belőle. 
Ennek a nyilatkozatnak jobb lett volna elmaradnia, mert 
ez a görög nyelv és kultura megismerésének szüksége 
ellen semmit sem bizonyít. 

Ha már Trefort miniszter czikke kellőnél realiszti-
kusabb volt, valamint szinezetében, ugy eredményében : 
akkor Pulszky Ferencz nagymester „A külföldi 
nyelvek" cz. czikke a ,Pesti Hirlap'-ban valóságosan 
nyakig úszik az utilatarizmusban és materializmusban. 

Pulszky a ,P. Lloyd' egy czikke ellen polemizál. 
Megtámadja a ,Lloyd' amaz állítását, hogy „Ha Homér, 
Plátó kikiiszöböltetnének a középtanodákból — nagyobb 
csapás nem érhetné a nevelés ügyét." Pulszky avval vág 
vissza a ,P. Lloyd'-nak, hogy hisz maga a miniszter 
bevallja, hogy tanult ugyan görögül, de nem tud — s 
ezt a vallomást ismételhetné az összes minisztérium és az 
országgyűlés* 

Qui nimium probat, nihil probat, és az ily cynikus szer-
telenségek ellen az ország becsülete nevében tiltakozunk. 
Kevesen vagyunk ugyan, kik a görög nyelvet az iskola 
porának lerázása után is élvezzük, —- de hála Isten, 
vannak még közöttünk, a kiknek fenkölt szelleme bizonyára 
több becsületet szerez hazánknak, mint Pulszky cynikus 
túlzása. 

Egyébiránt Pulszky czikkének facitja az, hogy mivel 
— szerinte — sem görögül sem latinul nem tud társa-
dalmunk : fektessük középiskolánkat valamely modern 
nagy kulturnyelvnek elsajátítására, mert, úgymond, „leg-
alább egy nagy kulturnyelvnek és irodalomnak ismerete 
nélkül még sem emelkedünk pusztán magyarul az euró-
pai műveltség és tudományosság színvonalára." 

S vájjon melyik legyen az a nagy modern kultur-
nyelv, a melyet Pulszky a latin és görög helyett szivé-
ben hordoz ? 

A német! 
Görögországból az ily hazafit száműzték volna. ? ? 

Róma. Julius 11-én tartattak meg az egyes választó 
kerületekben az utóválasztások. A nápolyi provinczia első 
kerületében és Termoli Imereseben a miniszteri pár t 
jelöltjei nagy szótöbbséggel győztek, a mi annál figye-
lemre méltóbb, mivel a parlamenti ellenpárt mindent el-
követett, csakhogy embereit megválasztassa. A választói 
jogosultak három negyedénél többje leszavazott. A vá-
lasztási harcz harmadik színhelye Forli volt Romagnában, 
hol a háromszoros gyilkosság miatt husz évre elitélt gá-
lyarab Cipriani választatott meg májusban, kinek meg-
választatása azonban a kamara által megsemmisíttetett. 
\ álasztási harczról ott szó sem lehetett ; mert a monar-
chikus-szabadelvüpárt előre látta, hogy részükről vala-
mely jelölt felállítása hasztalan volna, mivel a választók 
túlnyomó része köztársaságiak, socialisták és anarchisták-

ból áll. A republikánusok és socialisták Saladini grófot 
léptették föl jeleitökül, ki annak előtte is már tagja volt 
a kamarának s ott a szélső baloldalon foglalta el helyét. 
Egy töredék párt Ciprianit újra fel léptette, de a válasz-
tás előestéjén ismét elejtették. Igy a 17138 választó kö-
zül csak 2550 szavazott, s Saladini 2042, Cipriani 130 
szavazatot kapott. 278 szavazati jegy más különféle ne-
vekre szólott, 100 pedig érvénytelennek nyilváníttatott. 
Miután Saladini nem nyerte el a törvényes szavazattöbb-
séget, (a választói jogosultak egy hatodát) a választási 
elnök a pótválasztást közte és Cipriani között a legkö-
zelebbi vasárnapra tűzte ki. Sokkal igazságosabb eljárás 
lett volna, tekintettel arra, hogy Cipriani ugy sem vá-
lasztható meg, a rá esett összes szavazatokat előre sem-
misnek kimondani. Különben a Cipriani lármának nincsen 
még vége; mert Ravennában is, hol szintén ő választa-
tott meg, legközelebb ujabb választás leend. Ott Cipria-
ninak sok a jóbarát ja, s egy ezekből alakult bizottság az 
elmúlt napok egyikére meetinget hivott össze, ama szán-
dékkal, hogy a kormánytól Cipriani megkegyelmeztetését 
kierőszakolja. Általánosan elterjedt hír szerint Rochefort 
is megígérte volna megjelenését, hogy azután egykori 
communista barát ja érdekében szónokoljon ; a rendőrség 
azonban betiltotta a meeting megtartását, a mi ellen an-
nak létesítői aztán tiltakoztak, azt állítván, miszerént ez ügyet 
csak „ tudományoi" szempontból akarták megvitatni. A 
higgadtabb radikálisok ugyan mindent elkövetnek, hogy 
elvtársaikat lebeszéljék Ciprianinak ujabbi kijelöléséről, 
a bizottság azonban — a meetingnek rendőri betiltása 
következtében — még nagyobb tevékenységre határozta 
el magát. 

O szentsége volt majordomusa Theodoli bíborossá 
neveztetvén ki, helyét Machi pápai kamarás fogja elfog-
lalni. — Msgr. Galimherti, a rendkívüli egyházi ügyek tit-
kára, a Ferencz- József rend nagy keresztjével tüntettetett ki. 

O szentsége mult vasárnap Paar grófot, az osztrák 
követet bucsu kihallgatáson fogadta. Mint hírlik, nem 
fogja többé római helyét elfoglalni. 

Flórenczben október havában fog ünnepélyesen le-
lepleztetni a Santa Maria del Fiore székesegyház befejezett 
homlokzata. A társadalom minden osztályából 60 tagu 
bizottság állt össze, hogy ez ünnepélyre oly programmot 
dolgozzanak ki, mely megfeleljen a szép Arno-város hír-
nevének. Az utolsó bizottsági gyűlésen Peruzzi követ, a 
toskánaiak ismert olasz parlamenti vezére, e programm 
^eiglenes tervét ismertette. A harmadik és negyedik pont 
határozata, hogy ünnepélyes Tedeum énekeltessék és 
gyászmise tartassék mindazokért, kik bármi módon a 
homlokzat előállitátásán közreműködtek. E pont ellen a 
szabadelvű „ Fieramosca" szerkesztője, egy ismert szabadkő-
műves, elég vakmerő volt tiltakozni, mert, mint mondá, ő 
ugyan megszokta mások nézeteit és vallását tisztelni (?)r 

mindazonáltal Flórencz becsülete szivén fekszik, s e város 
már nagyon is ki van kiáltva, mint egyházias — klerikális — 
város, s egy polgári bizottság oly ünnepi programmja, 
mely Tedeummal kezdődik, csak ujabb okot fog ez elne-
vezés megerősítésére szolgáltatni, mi az olaszok részéről 
rosszra fog magyaráztatni ; a szentségest a profánnal 
összezavarni, veszélyes leend a város méltósága és nevére 
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•nézve. E szineskedő tiltakozás azonban elvesztette egész 
hatását, mi több, alkalmul szolgált arra, hogy a többi 
bizottsági tagok, kik, fájdalom, legnagyobb részt nem 
tartoznak a „klerikálisokhoz,* még ünnepélyesebb hit-
vallást tegyenek. Peruzzi ugyanis általános tetszés 
közt ezeket válaszolta: A jelenlegi florencziek nemes 
elődjei Istenben s a szabadságban helyezett hittel 
fogtak e nagyszerű emlékhez, a művészet e diszéhez s 
Olaszország e hírnevéhez: hogy lehet tehát itt a vallá-
sost a profántól elválasztani ? Bárki tekinti meg a szé-
kesegyházat, annak belsejét, külsejét, kupoláját vagy 
annak éppen most befejezett homlokzatát, ezt a kettőt 
egyesítve látja. 0 tiltakozik amaz állítás ellen, miszerint a 
vallás a szabadság akadálya ; ellenkezőleg a vallás a 
szabadság védője, s egyedül ő volt megteremtője az 
igazi műveltségnek. Való, hogy Flórencz egyházias — 
klerikális — városnak neveztetik, de azért a flórenczieknek 
ez ideig nem volt rosszabb dolguk. Kötelességünket 
akar juk teljesíteni ; — igy fejezé be szavait — nevezzen 
aztán minket a világ akár hogyan, avval nem kell törőd-
nünk. Peruzzi után, Lambroto báró, egy zsidó szólalt fel, 
mondván, hogy a zsidó bizottsági tagoknak semmi kifo-
gásuk sincs a Tedeum ellen, s készek a programmot ugy 
a mint van, aláírni. A; „Fieramosca'' szerkesztője, lapjá-
ban már most e programm ellen duzzog ; hanem a flo-
rencziek nehezen fogják magukat általa arra tanittatni, 
miképen kelljen egy székesegyházi-ünnepélyt megülni. 
Különben mit tennének a szabadkőművesek a székesegy-
házakkal, ha azok fölött szabadon rendelkezhetnének, 
mindenki láthatja, ki például a hires páviai Certosát 
meglátogatja, mely nemzeti emléknek nyilváníttatott s 
jelenleg pénzért mutogattatik. A certosai szerzetesek el-
kergettettek s helyüket bérencz őrök foglalják el. Isteni 
tiszteletről e dicső csarnokokban, az emberi kéz által 
Isten tiszteletére épített e páratlan egyházban szó sincs 
többé : imák, ünnepélyes énekek abban többé nem hall-
hatók ; az oltárok még ott állanak ugyan, de a szent 
miseáldozat azokon nem mutattat ik be többé a Minden-
hatónak. Istenháza olasz nemzeti emlék lőn ! 

Az összes olasz lapok irnak Viktor Emánuelnek 
Genuában leleplezett emlékszobra alkalmával tanúsított 
ama tüntetésekről, melyekkel ott az olasz királyi pár 
üdvözöltetett. Ama város, mely a piemonti seregnek 
Novara mellett történt megveretése alkalmával, midőn az 
ország a végveszély ösvényén állott, Viktor Emánuel 
ellen véres lázadásra támadt, s ugyancsak ama király pa-
rancsolata folytán Lamarmora által bombáztatott, most e 
királynak emlékszobrot állított fel. II. Ferdinand, Nápoly 
akkori királya, ki trónja megmentésére az ágyukhoz 
folyamodott segitségért, a forradalmároktól, a kik jelen-
leg Viktor Emánuelt ünneplik, a „Re Bomba" gúny-
nevet nyerte, s a római capitoliumon, nemkülönben 
Olaszország akárhány nyilvános helyén ott díszeleg Maz-
zini, a genuai lázadás szervezőjének mellszobra, Viktor 
Emanuel királyé mellett, ki ellen ez intézve volt. 

Mig Genuában az örömünnepély tetőpontját érte el, 
azalatt Forliban, Saladini gróf és Cipriani gályarab közt 
folyt az utó választás. Mint föntebb emiitettük, a 17.138 
jogosul t választó közül csak 25-50 szavazott, 2042 sza-

vazat esett Saladinire, 130 Ciprianira, 278 különböző je-
löltekre, 100 pedig érvénytelennek mondatott ki, daczára 
a kamara elnöke ama határozatának, hogy Cipriani meg 
nem választható, a szavazó bizottság elnöke mégis el-
rendelte az utóválasztást. E választáson 4033 szavazó 
vett részt (tehát 1483-mal több, mint az első szavazás-
nál) s ezek közöl 2574 Ciprianira szavazott, Saladinira 
ellenben csak 1459, (583-mal kevesebb, mint múltkor), s 
igy Cipriani kiáltatott ki követnek. Ugyan e napon 
Ravennában is folyt az utóválasztás két kamarai székért, 
melynek eredménye még feltűnőbb és jelentősebb, mint a 
forlii választás, mivel a monarchikus-szabadelvű párt két 
tekintélyes, befolyásos földbirtokost állított fel jelöltekül, 
s 16,972 szavazatból Caldesi republikánus 4473, és Cip-
riani 4309 szavazatot kapott, mig a két monarchikus 
jelölt egyenként csak 3834-et. „ 

Közli dr Ott Adám. 

IRODALOM. 
= Előfizetési felhívás a „Népkönyvtárára. 
Isten nevében megindítom julius hó folyamában a 

„Népkönyvtárt 
Czélom egyes önálló füzetekben, 3—4 nyomott ív-

nyi tartalommal népszerű alakban érdekes elbeszéléseket 
nyújtani. Az ily példák nagy hatással lesznek a nép er-
kölcseinek javulására. 

Elbeszéléseimet meg fogja érteni az iskolás gyermek 
és a tárgy érdekességénél fogva élvezettel fogja olvasni 
a felnőtt. 

Nagy elterjedés reményében, rendkívül olcsóra szab-
tam annak árát . A nyolczadrét alakban, színes erős bo-
rítékban megjelenő füzet ára 15 krajczár ; 50 füzet, mely 
egyszerre rendeltetik meg, 7 for in t ; 100 füzet 13 forint. 

Az első füzet két képpel fog megjelenni. Tar ta lma: 
Lurd, vagyis a lurdi csodálatos jelenések története és 
egy csodálatos gyógyulás, mit magam láttam. 

Már nyomdai munkában van a második, harmadik, 
negyedik és ötödik füzet egyszerre. 

Ezen második négyes füzet tartalmazni fogja dr. 
Buza Sándornak „Megváltó" czimü nagy verses remek 
müvét, 24 nyomott íven, 27 képpel, kemény borítékban. 
Ez az egész nagy mü csak 60 krajczárért ! ! Ily hallat-
lan olcsó áron jut a nép a legbecsesebb olvasmányokhoz ! 

Kérem a lelkész, tanító urak és a nép egyéb jóaka-
róinak lelkes pártfogását. 

Ha intentiókkal rendelkezni fogok, szívesen fogok 
ilyenekkel szolgálni a lelkész uraknak. 

Kérem a megrendeléseket Altgradiskára czimezni ne-
vemre. 

Junius 29. 1886. P. Angelikus. 

VEGYESEK. 
— Az osztrák katholikusok lourdesi zarándoklatára 

e hó elejéig 240 tag jelentkezett, köztük 98 pap. Ma-
gyarországból 12-en jelentkeztek. 

— A kis Montenegro muszka politikát akar a szent-
székkel követni. Püspököt akar, mint már jelentettük, 
Rómától nyerni Antivari székhelylyel, de két föltétel 
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ala t t : 1. hogy a kinevezendő püspök okvetlenül szerb 
nemzetiségű legyen, 2. hogy a fejedelem az egyház bel-
ügyeiben, à la moszkovita szokás szerint, kénye-kedve szerint 
intézkedhessék. A tárgyalások folynak s remélhető, hogy 
Nikita be fogja látni, hogy a katholikus egyházzal van 
dolga. 

— Az osztrák katholikus legényegyletek elnökei f. évi 
aug. 7, 8, 9-ikén dr Gruscha tábori püspök és legény-
egyleti főelnök vezetése alatt St. Flórián felső ausztriai 
mezővárosban conferencziát fognak tar tani . 

— Sz. Arnold tiszteletét, a mely a kölni egyházme-
gyében emlékezetet megelőző időből származik, az apos-
toli szentszék sanctionálta s a SS. Rit. Congregatio a 
nevezett szent püspök officiumát és miséjét helyben 
hagyta. F. hó 18-án a del Anima nevü német nemzeti 
templomban az esemény alkalmából nagy ünnepély volt. 
Melcbers bibornok pontifikált. A nevezett templom fő-
kapuja fölött sz. Arnold képe a következő aláirattal volt 
lá tható: „Sanctum Arnoldum, Caroli Magni Citharoedum, 
qui velut alter David Deo interius quam exfcerius homi-
nibus placere maluit, colite, imitaminor, cives!" Sz. Ar-
noldról többi között azt beszéli egy legenda, hogy a 
császár kegyét egyszer a szegények számára ugy hasz-
nálta fel, hogy egy vadászat alkalmával kér te a császárt , 
adjon a szegényeknek annyi erdőt, a mennyit ő az alatt, 
mig a császár ebédje tart, körül lovagol. A körül lova-
golt terület egész nagy határ, melyben Arnoldsweiler 
falu még most is fennáll. 

— A resurrectionisták szerzetéről, a melynek veze-
tésére bizta XIII. Leo pápa a görög-ruthén papnevelő-
intézetet Rómában, megjegyzendő, hogy az, mint Con-
gregatio, 1842-ben alapíttatott Semenenko Péter atya 
által, a ki jelenleg is még mindig egyetemes főnöke az 
általa alapított szerzetnek. A szerzetnek tagjai lengyelek, 
németek, olaszok, francziák, angolok, amerikaiak és keleti 
nemzetiségűek, a kik a Congregatio kebelében megtart-
ják keleti rítusukat. Ezenfelül a nevezett szerzetnek az 
a privilégiuma van, hogy tagjai a latin rítusról bármely 
keleti rítusra áttérhetnek, a mi a schismatikusok megté-
rítésére sokszor szükséges. 

— A laiczizáczió vagyis vallásnélküli nevelés kö-
vetkezményei a párisi törvényszék előtt rettenetes ará-
nyokban mutatkoznak. Mig 1870-ben a 16 éven aluli 
letartóztatottak száma 2658, a 16—21 éveseké 6982 volt, 
1885-ben az előbbiek száma 6587-re, az u tóbbiaké már 
23,319-re rúgott . 

— Rómában jelenleg 19 protestáns imaház van 14 
felekezet számára. Templom tehát csak volna elég ; de 
nincsenek hivek, a kik használják. 

— Vértanuk. Anamban és Tonkingkban egyre tart 
a keresztények üldöztetése. F. évi márcziusban 20 falu ban 
200 keresztény szenvedett vértanúi halált. M. é. október 
óta két tartomány 428 kath. hitközségéből 264 templo-
mostól paplakostól megsemmisült. A franczia megszálló 
hadsereg gyenge a védelemre, sőt lelketlenül viseli magá t . 
A keresztények tulajdonképen magukra vannak hagyatva. 

— A párisi egyházmegye területre nézve Franczia-
ország legkisebb egyházmegyéje, de a hivek számát és 
az egyházmegye helyzetét és szervezetét tekintve az, je-
lentőségre nézve, felülmúl valamennyit. Van benne össze-
sen 142 plébánia, ezek közöl 69 a erődök keretén belül, 
73 azon kívül fekszik. A legnépesebb plébániák ezek : 
Sz. Ambrus 81,760, sz. Margit 76,494, ker. sz. János 
Bellvilleben 59,450, St. Michel des Batignolles 52,450, 
St. Marie des Batignolles 51,908, sz. Péter a Montmar-
treon 51,433, Notre-Dame-de-la-Croix Ménilmontant kül-
városban 52,079, Notre - Dame-de-Clignancourt 51,193 
lélekkel. Legkisebb a lélekszám a legelső plébániában, a 
Notre-Dameban, — 6570. A franczia főváros legneveze-
tesebb, társadalmilag legbefolyásosabb plébániái : St. Ro-
che 28,817, St. Madeleine 29,272, St. Augustin 29,712, 
Notre Dame-de-Lorette 33,030, St. Sulpice 37,369 lélek-
kel. A főváros határán kívül eső plébániák közt legne-
vezetesebb St. Dénys 36,890 lélekkel. A mi a lelkészek 
számát illeti, az nem a lélekszám, hanem, mint Franczia-
országban mondják, a vallásukat gyakorló (pratiquant) 
hivek száma szerint van megállapitva. Igy például mig a 
81 ezeres St. Ambroisnál csak 10 lelkész működik, már 
St. Sulpicenél 21, St. Rochenál 11, St. Madeleinenél 15, 
St. Augustinnál 12. Az áldozópapok összes száma 1185» 

f A munkácsi g. sz. kath. székesegyházi káptalan 
tagjai az illető rokonok nevében is mélyen elszomorodott 
szívvel jelentik szeretett kartársuk : nagyságos és főtiszte-
lendő Mondok János, munkácsi székesegyházi őrkanonok 
és parochus, zárni czimzetes apát, az egyházmegyei áj tatos 
alapítványok kezelőjének, élete 63-ik, áldozársága 38-ik, 
kanonoksága 9-ik évében, folyó hó 24-én délutáni 7 óra-
kor, szívszélhűdés következtében történt elhunytát. Az 
Istenben boldogultnak hült tetemei f. hó 26-án reggel 9 
órakor a székesegyházban tartandó szentmise áldozat 
mellett fognak a székesegyházi sirboltba örök nyuga-
lomra boldog feltámadás reményében elhelyeztetni. Az 
engesztelő szent mise f. évi julius hó 29-dik napján fog 
a székesegyházban a Mindenhatónajk bemutattatni. Ung-
várott, 1886. évi julius 25. Legyen emléke örök és nyu-
galma boldog ! 

f Bugyis András, prépost, főesperes plébános a 
maga s többi rokonok, ugy a nagy-mihályi kerületi pap-
ság nevében fájlalva jelenti szeretett édes testvérének : 
Bugyis János, hegyii plébánosnak, élte 60-ik, papsága 
35-ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele u tán , 
hosszas betegség folytán folyó évi julius hó 23-án d. u. 
3/42-re történt elhunytát. Temetése folyó évi julius 25-én 
délután 5 órakor lesz. Az engesztelő szent miseáldozat 
Hegyiben és szülőföldjén Pálóczon julius hó 26-án reggeli 
8 órakor fog az Urnák bemutattatni. Kelt Hegyiben, 
1886. évi julius hó 24-én. Örök világosság fényesked-
jék neki ! ! 

Kegyeletes adakozás. 
Ő szentsége arany miséjének stipendiumára Obadich Ferencz 

nagy-nyárádi plébános . . . . , 2 ft* 

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

t f u d a p e s t . 1886 . Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . ( P a p n ö v e l d e - u t c z o 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. 

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

NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, julius 31. 9, II. Félév. 1886. 
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Vegyesek. 

A p a s z t o r á c z i ó h ó d i t ó e s z k ö z e i n e k e g y i k l e g h a -
t a l m a s b i k á r ó l . 

(Vége). 

A Religio egy tekintélyes, fenkölt szellemű 
olvasója egyszer azt monda, hogy őt igazán meg-
lepte az a kimerithetlennek látszó változatosság, 
melylyel e lap, különösen egy eszmét, egy tár-
gyat, oly szakadatlanul s következetesen fejteget. 

Ezt az eszmét, ezt a tárgyat, melyet oly 
sok oldalról igyekszünk bemutatni Magyarország 
katholikus papságának, t. olvasóink igen jól 
ismerik. 

Nem más az, mint a katholikus egyleti élet. 
Erről szól tehát ismét fejtegetésünk, mert 

ez valóban — az ars artium, a pasztoráczió, a 
lelki vezetés isteni művészete hóditó eszközei-
nek egyik legkorszerübbike s egyúttal egyik leg-
hatalmasbika. 

Busz, a német katholikusok nagy ébresztője 
és az egyleti élet terén első vezére, arról a szo-
ros viszonyról, melyet a kath. egyleti élet, a 
katholikusok társaséleti actiója és a gyülésezési 
jognak katholikus jogok és ügyek érdekében fel-
használása közt egyfelől, másfelől pedig a kath. 
papság lelkipásztori hivatala, gondjai és köteles-
ségei közt az isteni Gondviselés fűzött, — egyik 
ébresztő müvében, melyet Németország kath. 
papságához intézett, igy nyilatkozott: 

„Hogyha a régi idők lelkipásztori működése, 
a midőn a nép egész életét a keresztény vallás 
hatotta át, elégséges volt valaha: akkor az jelen-
leg többé már nem elégséges, mert az ellenkező 
eset áll fenn (t. i. a nép élete nincs egészen a 
keresztény vallás által áthatva). Az uj időknek 

uj eszközökre van sziikségök. Azért a plébániai 
hivatal hagyományos minisztériumához egy külö-
nös, rendkivüli működést kell csatolni, a mint 
valaki mondotta, a hóditás minisztériumát, a mely 
a kereszténység hulláit ismét életre ébreszsze.x) 

És valóban, a pápai széktől kezdve, alig 
van püspöki szék a világon, a melyről a vallá-
sos, kath. egyleti élet üdvös volta ne hirdettetett 
volna s nincs Lelkipásztorkodástan egyetlen egy 
sem, a melyben az egyleti élet ápolásának szük-
ségei volta és mikéntje külön fejezet tárgyát ne 
képezné. 

Igy például a lüttichi püspökség területén 
megyei Statútum rendeli, a mint következik: 
„Foveant parochi eas praesertim confraternita-
tes sodalitatesque, quarum statutu sic comparata 
sunt, ut ope piarum adhortationum et spiritua-
lium exhortationum, confortandae fidei excitan-
dae pietati, emendandisque moribus maxime suffra-
gentur2) 

A frejusi püspök pedig főpásztori körlevélben 
már évek előtt igy buzditá papságát a kath. egyleti 
élet felkarolására : „Fel, hőn szeretett testvéreim, 
fel segélyére a társadalomnak, mely alapjaiban inog, 
segélyére a lelkeknek, kik oly tömegesen vesz-
nek örök kárhozatba; ragadjátok meg, fejtsétek 
ki a buzgóság minden találmányát, az odaadás 
minden módját, a keresztény felebarati szeretet 
minden eszélyességét ! Azok az istenáldotta, ter-
mékeny alkotások (oeuvres), melyeket a vallás 
és erkölcsösség szorgosabban, mint valaha, elő-

x) Busz, Reformen im Dienst der kath Geistlich-
keit Deutschlands. Schaf hausen. 1852. 190. 1. 

2) Stat. Leod. n. 286. 
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őrsökként tábora körül felállított, hadd szaporod-
janak városainkban, hadd terjedjenek szét fal-
vainkban: páli sz. Vincze, xav. sz. Ferencz, Regis 
sz. Ferenez és a katholikus könyvtárak confe-
rencziái; az isteni Gondviselés egyletei a sze-
gény betegek látogatására, lelki, testi ápolására; 
sz. Alajos egyletei az ifjúság, sz. József egyletei 
a felnőttek számára, bogy tisztességes legyen 
lelki, testi üdülésök; az iparos-tanulók véd-egy-
letei, a munkás-egyletek, a szolgálatnélküli cse-
lédek védegyletei, a kiszabadult foglyok, s mind-
annak, a mi gyenge és szenvedő, a mi veszély-
ben forog és támogatásra szorul, számára alakult 
menedék- és védegyletek ! Nemes foglalkozás, hőn 
szeretett testvérek, becses felhasználása egy kis 

szabad időnek, egy kis pénznek! E foglalkozások 
az általok nyújtott benső élvezet által százszoro-
san visszapótolják a költségeket s a keresztény 
embert reménynyel töltik el az iránt, hogy ke-
resztény testvérei közöl egynehányat legalább 
megvigasztalhat, megnyerhet, megmenthet, s biz-
tosítékot nyújtanak az iránt is, hogy az ember, 
mások javán fáradozva, saját öröklétű boldogsá-
gát készíti elő."1) 

Már liguori sz. Alfonz, a lelkeknek e nagy 
bölcsességü szent vezetője, igy emelé ki a vallá-
sos egyletek és társulutok páratlan üdvös hatását : 
„A testvérül etek, kivált a Mária-egyletek, meg-
annyi Noe bárkái, a melyekben a szegény vi-
lágfiak (persze lelkileg szegények) a bűnök és 
kisértetek árja elől, mely a világot elöntötte, 
menedéket találnak. Közönségesen egy-egy em-
ber, a ki valamely ájtatos testvérületnck nem 
tagja, több bünt követ el, mint tiz más, a kik 
valamely testvérületnek szorgalmas tagjai. Az ily 
egyleteket Dávid tornyának lehet nevezni, a me-
lyet erődök vesznek körül s a melyen ezer pán-
czél függ, — az erősek teljes vértezeted2) 

De hát miért mondjuk, miért idézzük most 
mindezeket? 

Azért, mert már 1884-ben figyelmeztettünk 
arra, hogy, ha mi, katholikus papság, a mi ka-
tholikus híveinket, különösen az ifjúságot és a 
férfiakat, nem gyüjtjük össze katholikus egy-
letekbe : majd jönnek mások s majd összetö-
möritik ők a mi híveinket, bájoló „eszmék" 
zászlói alá, hangzatos czimü egyletekbe, a melyek 
ma még bókolnak ugyan a kath. egyháznak, 

*) Idézve Busznál, i. m. 283. 1. 
2) Lig. Die Herrlichkeiten Mariens. 7. Andachts-

übung. 

holnapra azonban már ma készen hordozzák 
méhükben a támadások csiráit. Ha példa kell: 
ott van az „Országos Erkölcsnemesitő Egyesület", 
a melynek ideálisztikus alkotója, tervezője és 
szervezője, Irányi Dániel, egy szekta-alapitó csen-
des rajongásával megmozgat mindent: országgyű-
lést, kormányt, vármegyéket, sajtót, szóval az 
egész társadalmat, csak hogy czélt érjen. A bel-
ügyminiszter már kiadta az utasítást a megyék-
hez, hogy mindenfelé fiókegyletek alakuljanak. 
Alakulnak is.1) A vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium pedig, hova pártolás végett az erkölcs-
nemesitők szintén folyamodtak, a lapok jelentése 
szerint be akarja várni az episcopatus válaszát; 
mert Irányi Dániel országos erkölcsnemesitő 
egyesülete kegyes lesz köszönettel fogadni a kath. 
egyház támogatását is, a mennyiben a tek. er-
kölcsnemesitő egyesület azt igénybe venni jónak 
fogja látni. 

Nekünk a kath. sajtó körében saját állás-
pontunk van evvel az Országos Erkölcsnemesitő 
Egyesülettel szemben. Nem csatlakozhatunk azok-
hoz a „katholikusok"-hoz, a kik az ő katholikus. 
mi több, papi akcziójukat készek beleolvasztani 
Irányi Dánielnek a szabadkőművesség szelídebb 
aspiráczióival telitett akcziójába.ö) De azokhoz 
sem csatlakozhatunk ám, a kik büszke önérzettel 
verik mellöket a kath. egyház Istentől nyert er-
kölcsnemesitő hivatásának említésénél az Irányi-
féle nemesítéssel szemben, azonban a bár szép 
szavú, de meddő protestácziónál egyebet nem 
tesznek. 

Nem — boldog meggondolatlansággal — beol-
vadni az Irányi által támasztott áramlatba, nem 
is protestálni csupán, hogy a kath. egyház született 

x) Eperjesen Mattyasovszky Tamás főispán meghí-
vására, „müveit közönséggel zsúfolásig megtelt megye-
házi díszteremben," f. hó 19-én alakult meg a sárosme-
gvei erkölcsnemesitő egyesület. ( V. ö. Nemzet, 1886. jul. 
23. r. k.) Irányi személyesen vezette az egészet, a ki 

] szíves volt az ő erkölcsnemesitő egyletének czélját rövi-
! den, világosan és igen praegnansan igy kimondani : — 

„a társadalom reformálása" . . . . Yajjon hol fog ez a 
reform megállni ! 

2) Megjegyzendő, hogy Belgiumban találjuk meg 
azt, a mi Irányinak mintául szolgálhatott. Ott van egy 
,Société de moralité publiquea melynek tagjairól a ka-
tholikus „Courrier de Bruxelles" jellemzőleg épp e na-
pokban azt jegyzé meg, hogy annak tagjai igen vegyes 
elemek : liberálisok, protestánsok, katholikusok stb. V. ö. 
Courr. de Br. jul. 3. — A magyar emigráczió haza jött 
tagjai igen kifejlett készséggel birnak a külföldi szabad-
kőműves melegházakban ápolt eszmék és intézmények 
meghonosítására. Igy annak idején Türr Pista minden 
áron meg akarta honosítani nálunk a szabadkőműves 
czéloknak szolgáló ,Ligue de l'enseignement'-ot. 
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őre és nemesitője az erkölcsöknek; hanem tenni 
és országszerte — minden plébániában, sőt fiók-
egyházban is — katholikus (olvasó, társalgó) egyle-
teket kell felállítani, kiválóan a társas élet számára, 
a melyeknek egyik főfeladatuk legyen nemesitő-
leg hatni társadalmunk minden osztályának meg-
rendült életére is. 

íme, ez a mi álláspontunk. 
S ez lenne az igazi katholikus felelet is 

Irányi Dániel buzdítására. 
Mert mi ugyan szivünkből örvendünk, ha 

zsidók, protestánsok, szabadkőművesek és liberá-
lisok, szóval: másvallásu és meggyőződésű pol-
gártársaink maguk közt az egyleti életet is fel-
használják az erkölcsök nemesítésére; de a mi 
katholikusaink millióinak erkölcsi nemesítését 
mi már csak Krisztus egyházának szeretjük 
fenntartva látni, annál is inkább, mert ha ezer 
évig fog élni is Irányi Dániel, a kath. egy-
ház krisztusi ethikájánál szebbet, jobbat, fensége-
sebbet nem fog adhatni; amaz eszközök hatha-
tóságáról pedig (szentmise, szentségek), melyek a 
kath. egyházban az erkölcsöknek nem csak ne-
mesítésére, de egyenesen megszentelésére rendel-
vék, „Danyi bácsi"-nak még csak fogalma sincsen. 

De még egy okunk van nekünk, a miért mi 
a mi katholikusainkat az egyház kebelén szeret-
jük egyletekbe csoportosítva látni. S ez : az a 
kétes értelmű félhomály, melyben az Irányi-féle 
erkölcsnemesités a kereszténységgel s a kath. 
egyházzal szemben az ő álláspontját előadja. Irá-
nyi D. Eperjesen, a sárosmegyei egylet alakuló 
gyűlésén, a többi közt igy nyilatkozott: „Végül 
a vallásosság terén nyilatkozó külsőségek, forma-
ságok, közöny, régi babonák hirdetése stb.," iga-
zolják az „erkölcsnemesitő egyesület" megalaku-
lásának „szükséges voltát." Mi mindenfélét lehet 
és szokás külsőségnek, formaságnak, régi babo-
nának venni! Es denique, hogy röviden végez-
zünk, ezek megítélésében Irányi és társai előttünk 
katholikusok előtt nem illetékesek, sőt még csak 
nem is elfogultak, a mi pedig egyik alapföltétele 
az illetékességnek. 

Fel tehát mindenfelé kath. társas egyletek 
felállítására! Mert ne feledjük soha, hogy ha mi, 
katholikus papság, nem használjuk fel az egyleti 
élet csoportosító s erőkifejtő hatalmát a keresz-
ténység s a katholicizmus szellemében és érdeké-
ben, majd felhasználják mások más szellemben s 
más irányban, — a mikoron nekünk aztán majd 
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késő lesz ám sopánkodni, ha ebben is, abban is, 
egyébben is, és csaknem mindenben ötödik ke-
rékké lettünk Magyarország, sz. István birodal-
ma, Mária országa — társas életében. 

Rómából Bethlehembe. 
Ir ta : i n t e r . A . g- © s t © n . , 

a Pázmány- in téze t aligazgatója. 

(Vége.) 

Az Ur Isten által Paulának nyúj tot t ir, csodálatosan 
működöt t . . . Elhatározá ugyanis, hogy a szentföldre 
megy, hogy ott egyedül az Urnák éljen. Leányainak leg-
tiatalabbika, ki már Aletius jegyese volt, Paulina nővé-
rénél maradt, ki Pammachius senatornak volt neje. E 
férfiura, kit az egyház szentei közt tisztel, és fivérére 
bizta Toxotius nevelését Szentünk. Miután minden ren-
dezve volt, övéivel Porto-ba a Traján által készített u j 
kikötőbe ment, hogy Eustochiummal hazáját mindenkorra 
elhagyja. Ez 385-ben történt. Sz. Jeromos igy irja le 
távozását. „ O a kikötőbe ment kisérve testvéreitől, rokonaitól 
és sógorságától, és a mi sokkal több, gyermekeitől, kik leg-
jobb anyjokat gyengéd szeretetök által akarták megindí-
tani. A vitorlák már ki voltak feszítve és a hajót evezők 
segélyével a sík tengerre vitték, midőn a kis Toxotius 
karjait a partról kérőleg nyujtá feléje. Az eljegyzett Ru-
fina néma könnyeivel esdeklett, hogy várná meg esküvő-
jét. De ö száraz szemeit az ég felé emelé, és gyermekei 
iránti szeretetét Isten iránti szeretetével győzte le 

Miután Paula Rhodus és Cyprus szigetét megláto-
gatta, Antiochiába ment és onnan Beyruthon át Jaffába. 
Útközben megnézte mindazon helyeket, melyekről a 
szentírás szól. Jaffából Emmauson keresztül Jeruzsá-
lembe sietett, hol Jeromos tanúsága szerint „a kereszt 
előtt leborulva az Urat ugy imádta, mintha csak rajta 
függött volna. Miután a feltámadás sírjába bement, 
csókjaival illette azon követ, melyet az angyal elhenge-
rített. Azon helyet is, melyen az Ur teste feküdt, mint 
egy szomjas a várva várt vizet hő ajkaival érinté. 
Ottani könnyeinek, sóhajainak és fájdalmainak egész Je-
ruzsálem, sőt az Ur maga is tanuja, kit ott imádott. — 
Megmutatták neki az oszlopot, mely a templom pitvará-
ban támaszul szolgál, és mely az Ur vérével lön befecs-
kendezve, midőn ahhoz kötözve megostoroztatott. Megmu-
tatták neki azt a helyet, hol a Szentlélek a százhúsz hí-
vőre alászállt, hogy Joel jövendölése beteljesedjék 

„Ezek után a szegény keresztények között lehetősége 
szerint pénzt osztogatott szét és Bethlehembe ment. — Miután 
Bethlehembe érkezett és a Megváltó barlangjába lement, a 
bolds. Szűz lakát, szállását is megnézte, megnézte azt az istál-
lót, melyben az ökör tulajdonosát megismerte és a szamár urá-
nak jászolát •jelenlétemben erősen állitá, hogy a hit szemeivel 
a pólyákba takart gyermeket, a jászolban az Urat sirva, 
az imádó bölcseket, a fenn fénylő csillagot, a Szűz anyát, 
a gondos táplálót, a pásztorokat, kik éjjel jövének, hogy 
az igét, mely testé lön lássák, — a meggyilkolt csecsemő-
ket, a dühösködő Heródest, az Egyiptomba menekvö Józse-
fet és Máriát látja; és örömében könnyezve így szólt: 
Légy üdvöz Bethlehem, kenyérháza, melyben az a ke-

9* 
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nyér született, mely az égből szállott alá. — 0 teljes bi-
zalommal mondá: , , M e n j ü n k be az ö hajlékába^ 
imádkozzunk, ama helyen, hol az ö lábal 
Á l l á n a k É s én nyomorult érdemesnek, találtattam 
arra, bogy a jászolt csókoljam, melyben az Ur mint gyer-
mek sírt? Azon barlangban imádkozzam, melyben a Szűz 
anya az Urat, mini gyermeket szülte? Itt van az én nyu-
galmam, mivel szülőhelye Uramnak. Itt fogok lakni, mi-
vel ezt választá a Megváltó. — Innen lement a közeli 
Ader azaz a nyáj tornyához, mclí/ mellett Jákob nyáját 
legeltette, és a virrasztó pásztorok érdemesnek találtattak 
arra, hogy hallják : „ Dicsőség az Istennek a magasság-
ban és békesség a földön a jóakaratú embereknekés 
mivel a juhokat őrizték, megtalálták az isteni bárányt, a 
szennynélküli és legtisztább gyapjúval, mely az egész föld-
kerekség szárazságában mennyei harmattal töltetett meg ; 
melynek vére a világ bűneit elvevé, es melynek vére az 
ajtók felső küszöbére kenve az öldöklőt elűzte." 

Miután a szentföldön lelki vezérének állítása sze-
rint „minden helyet oly vágy és buzgósággal látogatott 
meg, hogy, Aa wem sietett volna a többihez, az előbbiektől 
öt elvonni lehetetlen lett volna," Egy ip tomba ment, hol 
azon helyeken ki^ül, melyekről a szentírás említést tesz, 
a remeték nagyszerű telepeit kereste fel, honnan, mint 
sz. Jeromos mondja : „oly gyorsasággal sietett vissza, 
hogy madárnak tarthattad volna— v Mivel pedig Beth-
lehemben kivánt állandóan letelepedni, három éven át itt 
kis szálláson lakott, mig kis lakásokat, zárdákat és az 
ut mellett különféle utasoknak szállásokat épittetett.u 

Paula bethlehemi lakását Emerich Katalin, egyik 
látása után, igy fes t i : VA zárda oly közel állt a jászol 
barlangjához Bethlehemben, hogy a kápolna ahhoz lát-
szott épitve lenni, és azon helyet érinte', hol Jézus szüle-
tett. A kápolna csak fából épült, oldalai gályákból voltak 
fonva, melyek belül szőnyegekkel valának beaggatva. E 
mellett négy sorban czellák állottak, melyek oly gyengén 
voltak épitve, mint a szentföldi szállásházak. Minden 
czella előtt egy kis kert valâ. Ide gyüjté Paula s leánya 
első társnőit. A kápolnában egy szabadon álló, taberna-
kulummal ellátott oltár volt, és e megett egy piros és fe-
hér selyem függöny által volt elválasztva azon hely, hol a 
szent Paula által felállított jászol állott, melyet Jézus 
születési helyétől a barlang fala választott el. Ez a va-
lódi szent jászol másolata volt, csakhogy nem volt oly nagy 
és hogy fehér köböl volt készítve; de oly híven, hogy még a 
széna is meg volt rajta. A gyermek benne testhez simuló kék 
ruhába volt öltöztetve. Paula ima közt gyakran karjaira vevé. 
Ott, hol a jászol a falat érinté, takaró függött alá, melyre egy 
szamár fejével a jászolhoz fordulva volt hímezve. — A já-
szol felett csillag volt. A függöny előtt az oltár bal és jobb 
oldalán lámpák függtek ?u 

Miután Paula három éven át Bethlehemben tartóz-
kodott , abba a zárdába ment, hol meghalt . Halála után 
Eustochium lett e zárda elöljárója, melyet Pelagius eret-
nek egyik vad csordája fe lgyúj tot t . Eustochium csak nagy 
baj ja l bírta életét megmenteni, ki egy évvel ezután, 419-
ben meghal t és anyja mellé temettetet t el. 

Midőn néhány év előtt sz. Paula s í r já t meglátogat-

tam, e következő szavak ju to t tak eszembe, melyeket zá-
radékul ide írok : 

„Szemeim könnyektől voltak elárasztva, sóhajok száll-
tak szorongatott szivemből, és már-már zúgolódni akar-
tam— igy ir P . Geramb azon éjjelről, melyet a Beth-
lehemhez közel fekvő sz. Sába zárdájában töl töt t , mert 
az Ur neki is, ki a világról teljesen lemondott , azon cso-
dálatos irt nyuj tá , melyről szent Ágoston szól. 

„ De ezen könnyek és sóhajok közepette, melyeket a 
fájdalom okozott, — — egy benső szózat tartoztatott fel 
hirtelen, és szelíden kérdezett, vájjon mindazon szabályok 
között, melyekre magamat, fogadásom által köteleztem, nem 
első és legkevésbé megszeghetö-e az Isten szent akarata, 
és nem a leg csalhatatlanabb ismertető jele-e az a hü trap-
pistának ? 

„Könnyeim és sóhajaim nem sokára megszűntek, szi-
vem, mely Jézusomimádandó akaratát tekintette, érezni kezdé, 
hogy a szeretettei iránt való legszigorúbb rendszabályok-
ban több jóság, nagyobb irgalom van elrejtve, mint az 
ember azt elmondani képes ; tudom, hogy mily vak, mily 
igazságtalan az ember, ha az emberek igazságtalanságán 
tul nem néz, hogy részint annak igazságossága felett gon-
dolkozzék, ki azokat felhasználja, részint a dolgok igaz-
ságossága felett, melyeket azokból létre jönni enged." 

„Es ugy tetszett, mintha ezen szempillantásban akegyes 
Mugváltó hozzám fordult volna, hogy megmondja: „Ha 
azt meg nem engedtem volna, a mi bölcsességemnek tet-
szett, hogy megengedjem, részesültél volna-e valaha azon 
szerencsében, hogy engem magán azon a helyen, hol éret-
ted születtem, szenvedtem és meghaltam, meglátogathass és 
imádhass?• hogy jászolom és sirom kövét, melyet testem 
érintett, saját kezeiddel és ajkaiddal érinthessed? hogy 
közelről nézhessed, és a felett elmélkedhessél, hogy mily 
mélyen aláztam meg magam, hogy téged s minden bűnöst 
üdvözíthesselek ? És nem mondja kegyelmem azt neked, hoyy 
élőbb hittel, erösebb reménynyel, és forróbb szeretettel bol-
dogítva fogsz innen távozni?" 

„És ujabb, az elsőktől nagyon különböző könnyek, a 
béke és a szeretett könnyei fakadtak ekkor szemeimből ,* és 
én dicsértem az Urat és éltem utolsó napjáig meg fogok 
azon boldog éjről emlékezni, melyet sz. Sábában töltöttem." 

A protestantizmus és liberalizmus destruktiv, 
anarchistikus irányzata. 

(Folytatjuk.) 

Pückler-Muskau herczeg igy ir a protestantiz-
musró l : „Csak belülről kiinduló, vagyis az egyház tör-
vényes zsinatai által az egyház legitim fejének jóvá-
hagyásával alkotot t kath. reform virágoztathatja föl — leg-
alább szerény nézeteim szerint, a kereszténységet, csak ily 
értelmű kathol ikus reform biztosithat a kereszténységnek 
szilárd állást Pé ter szikláján, — semmi esetre azonban 
külről erőszakolt s aztán elszigetelten elváló újítás. 

A 16 századbeli reformáczió u j eredményt nem ho-
zott, tulajdonképeni rendszeres életet nem bírt teremteni ; 
csak egy roppant bomlási proczesszusnak első aktusát 
képezi, a mely bomlási processusban a második aktust 
a franczia forradalom képezte , s a harmadik aktus 
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— melynek hírnökei Strausz, Feuerbach és mások — 
szintén közeledik és nem soká várat már magára ! 
Egyébiránt a nép által használatba hozott „protestáns" 
név igen találó. A minden fennálló rend elleni protes-
tálás lassanként egész következetesen átment a korszel-
lembe, a tekintély helyébe a privát vélemény lépett s az 
egoismus egész teljében kifejlődött." 

A protestantizmus elvetette a tekintély elvét s egész 
rendszerét a szubjektivitásra alapította. Szubjektivizmus, 
individualizmus jellemzi a protestantizmust csak ugy, 
mint előtte minden más eretnekséget. Igaz ugyan, hogy 
a hivő protestáns erről nem akar hallani s azt erősiti, hogy 
a sz. irás objektiv tekintélyére támaszkodik ; de azért ki- ki 
tetszése szerint magyarázza a sz irást.2) „írás által tanít-
ványaiddal nem közölhetsz bölcseséget", — mondatja Plató 
Sokratesszel, legfeljebb annak látszatát. Az irásba foglaltak 
értelmét kiforgatják az emberek, a nélkül, hogy ez véd-
hetné magát s azért mindig atyja védelmére szorul." 3) 
Schelling mondja : „A protestantizmus a katkolikus egy-
ház élő tekintélyének helyébe a holt nyelven irott 
könyveket emelte, s miután ez természeténél fogva nem 
kötelezhet, magukban véve csak emberi tekintélylyel biró 
symbolumok rabszolgasága alá haj tot ta az észt". 4) El-
vetvén az egyház csalhatatlan tantekintélyét, csakhamar 
a symbolikus iratok tekintélyét is el kelle vetniök, minek 
elmaradhatlan következménye a hitvélemények korlátlan 
^jnkényszerü volta lett. De a szellemi életben lábra kapott 
forradalom és anarchia nem maradhatott visszahatás nél-
kül a politikai és szociális életre, hanem szükségképen itt 
is forradalmat és anarchiát szült. S ez egyszerűen azon 
aranyszabály bizonyítéka, mely századok óta ismeretes, 
mely szerint az erélyes mindig magával ragadja a ke-
vésbbé erélyest." 5) 

Ugy van, a protestantizmus szülte az atheizmust, 
materializmust, skepticizmust és nihilizmust ! Szegény, sze-
rencsétlen ész ! a reformátorok tévtanainak börtönéből 
menekülni aka r t , s ez útjában az esztelen atheizmus 
posványai közé tévedt. A természetvallást kereste, s a 
legtermészetellenesebb hitnézetek rabságába esett. A fel-
világosodás, bármily jogosultnak látszik is a reformáczió-
val szemben, erőszakot követett el az észen. Megvakult a 
fénytől , melyet keresett s melyért küzdött. 

A szellemi mozgalom e menetében bizonyos tra-
gikus irány vonul végig. Oly szellemek, kik — mint 

*) Püchler-Muskau az „Allgem. Zeitung"-ban 1846. 181. sz. 
Hundeshagen: Der deutsche Protestantismus. Frankfurt . 1847. 
522 -523 . 1. 

2) V. ö. Het t inger : Fundamental-Theologie. II. 116. ]. 
3) Plato: Phaedrus p. 274. — Már 1525-ben panaszkodik 

Luther, hogy : „ez nem akar tudnia keresztségről, annak a szent-
ség nem kell, a harmadik meg egy más világról beszél ezen kivül az 
Ítélet előtt, néhányan tagadják Krisztus istenségét, egyik igy be-
szél, a másik amúgy vélekedik, s annyi szekta s vallás van már, 
a hány fő. Minden fajankó próféta akar lenni ; ha álmodott vagy 
valami dereng az agyvelejében, azt hiszi, hogy a Szentlélek sugal-
mazza." De Wette : Luthers Briefe. III. 61. 1. 

4) Schelling : Vorlesungen über die Methode des akad. Stu-
diums. 6- előad. 

5) Puttkamer, kultuszminiszternek 1881. márcz. 3G-án a bi-
rodalmi gyűlésen mondott szavai. 

Cherbury és Schaftesbury — oly nemes odaadással, de 
szerencsétlen eredménynyel kutatták az igazságot, szánó 
részvétünkkel találkoznak ; sajnálunk mindenkit, a ki őket 
követi. Ha az igazság napja sütött volna reájuk, ha 
ismerték volna az igaz kereszténységet, ha tiszta forrá-
saiból merítették volna az élet vizét, — értelmök nem 
tévedt volna ama kietlen pusztaságba, melyben még ke-
vesebbet találtak, mi szomjukat enyhítette volna, mint az 
angol állami egyházban, melyből menekültek. Csak a későbbi 
történelem lesz majdan képes az u j bölcselet tévelyeinek 
mozgalmát megítélni és áttekinteni a fantasztikus és 
őrült szökéseket, melyeken át mai álláspontjára jutot t . 
De ha igazságos akar lenni, nem ama szerencsétlen fér-
fiakat fogja vádolni, hanem a reformácziónak fogja azt 
betudni. A XVI. század reformátorai és fejedelmei az 
észt bilincsekbe verték, de egyúttal lázadásra is ingerel-
ték ; mit csodálkozunk tehát, hogy e bilincseket széttépve 
ily végzetes tévelyekbe rohant? Nem mondja-e a költő 
i s : „Remegj, ha lánczát töri a rab, lánczot ki nem viselt, 
nem ragad!" ') 

Hasztalan fáradság a protestantizmus negatív, for-
radalmi jellegét tagadni. A történelem számos példával 
bizonyítja, hogy minden „reformáczió", ha alulról indult 
ki forradalmat ; ha felülről: dezpotizmuzt szült.2) 

Non erratur in unum ! Azért találunk a protestan-
tizmusban majdnem annyi külömböző irányt, a hány főt. 
Csak egyben, a katholika igazság ellen való protestaczió-
ban, az egyház tekintélye ellen való lázadásban, a pápa-
ság elleni küzdelemben egyezik e számtalan divergáló és 
egymással küzködő szekta. „Az egyház ellenei, mondja a 
nemes Morus Tamás — mindenkor a sz. szék elleneinek 
bizonyultak. Ha az ember hibáit az általa viselt méltó-
ságnak tudják be, mint azt a lutheránusok a legdurvább 
kifejezésekkel a pápasággal szemben teszik, ugy nemcsak 
a pápaságnak, hanem a királyságnak és egyáltalában 
minden földi hatalomnak itt az utolsó órája s akkor a nép 
rend és törvény nélkül marad ; pedig jobb, ha a közös 
ügynek gyarló igazgatói vannak, mintha semilyenek sin-
csenek." s) Még I. Ferencz, franczia király is — bármily 

») Haffner : Die Aufklärung. 29—30. 1. 
2) V. ö. Jarke E. : Studien und Skizzen zur Gesch. der Re-

formation. 1846. VIII. 1. Dr. Frantz, porosz követségi taná-
csos, előbb Hegel tisztelője, most Schelling követője, mondja : 
„Mily szofizmákra szorul a protestáns orthodoxia, hogy a refor-
máczió forradalmi jellegét tagadhassa !" „Der Untergang der alten 
Parteien. Berlin. 1878. 169. 1. Frantz C., a „Staats. Socialist" mun-
katársa, mint felekezeti elfogultságtól ment protestáns szeret sze-
repelni. 

3) Thomae Mori : Responsio ad convitia M. Lutheri. Opera 
omnia. Francof. et Lipsiae, 1689. p. 52. col. 2. — Vorreiter Henrik, 
konzervatív protestáns mondja : „Luther állítása : a pápa az Anti-
krisztus, félelmes hatalommá lőn. Nem a forradalmi érzületek me-
zítelen nyilvánulása ez ? Azon forradalmi érzületé, mely az általá-
nos romlás okát, — a mely tulaj donképen a beteges organizmus 
uralkodó fejeiben nyilvánul a legélesebben — a pápaságban véli 
feltalálni ? Máskép gondolkodunk mi, mint a franczia forradalmá-
rok. kik az udvar, a nemesség és papság kihágásait tartották a 
bajok egyedüli forrásának ? E szerencsétlen eszme Luthernek lehe-
tetlenné tet te a személyt megkülönböztetni a hivataltól." Vorrei-
ter : Luthers Ringen mit den antichristlichen Principien der Re-
volution. Halle. 1860. 385. 1. 
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rossz katholikus volt is különben — beismeri, hogy a „re-
f'ormáczió* minden isteni és emberi hatalom és tekintély 
megsemmisítését czélozza. *) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITÂS0K. 
Budapest, jul. 30. A középiskolai oktatás eredmé-

nyeiről, valamint általában az Európa államaiban ma 
divó közoktatási rendszer hatásáról, egész földrészünkön 
fölhangzik az elégedetlenség panaszszava. Magok a tan-
ügyi szakférfiak ugy, mint a közoktatásügy adminisztrativ 
vezetői, egyaránt bevallják, hogy az iskolákból kikerült 
if júság nincs birtokában az ismereteknek, melyekre ok-
tatják, és következésképen nem veszi, nem veheti azok 
hasznát a gyakorlati életben. A keserű panasz már a 
mult idők iskolai rendszerével s ennek eredményével 
kezdi összehasonlítgatni a mai állapotokat és nem tagad-
hat ja meg — mint például a „Pester Llovd"-ban is volt 
olvasható — hogy régebben, a „jezsuita iskolai rendszer" 
alatt, kevesebbet tanultak a tanintézetekben, de az ezek-
ből az élet küzdterére kilépett if jak birták az ismeretek 
kincseit, melyeket az iskolának kell a gyakorlat számára 
nyújtani. 

Ezen panasz nem uj a „Religio" hasábjain ; utalt 
arra a budapesti tudomány-egyetem hittudományi kará-
nak egyik volt tagja is, hogy a középiskolából magasabb 
tanulmányokra jöt t if jak nem birnak a kellő alappal 
azokra és ennélfogva a középkiskolák mai rendszere még 
a felsőbb oktatás rendes menetét is hátrál tat ja s eredmé-
nyét kétségessé teszi. 

Alig van tehát véleménykülönbség a dolog érde ' 
mére nézve ; inkább szétágaznak a vélemények a részle-
tek tekintetében, nem is szólva az orvoslásra ajánlott gyógy-
szerekről. 

Leginkább szellőztetik most a klasszikus nyelvek 
oktatásának mellőztetését, mintha csak egy hajón, mely 
eltéveszté irányát, szóba hoznák, hogy a kincsek egy ré-
szét, melyet nagy fáradsággal hoznak vala messze útról 
s nagy ügygyel-bajjal tartottak meg, bele kell dobni a 
feneketlen mélységbe. 

Nincs elég terünk, hogy a latin és görög nyelv 
nagy hasznát bővebben magyarázzuk, de nincs is szükség 
ennek megokolására, mert ama nyelvek mellőzésének 
inditványa, mely franczia részről jött, Magyarországon 
nem talált visszhangra és Trefort A. oktatásügyi minisz-
ter a „Budapesti Szemlé"-ben közzétett czikke az utóbbi 
idők hosszas vajúdásának — mint láttuk egyidőre 
véget vetett. 

Brantôme (1540—1614.) udvaroncz memoirjaiban mondja 
L Ferenczről : „Le Roy a esté tres-bon (!) catholique, sans jamais 
s'estre dévoyé de la sainte Foy et Religion Catholique, pour entrer 
le monis du monde en l'heresie de Luther, qui commença de venir 
de son temps, comme fit le Roy Henry d'Angletere, son bon frere 
et contemporain, encore que toutes choses nouvelles plaisent ; mais 
cette nouveauté ne luy pleut et il ne l'approuva jamais, en di-
sant qu'elle tendoit du tout a la subversion de la Monarchie di-
vine et humaine." Mémoires de Messire Pierre de Bourdeille, 
Seigneur de Brantôme. Vies des hommes illustres et grands capitai-
nes français de son temps. Leyde. 1722. T. I. p. 229. 230. 1. 

Azt azonban nem tehetjük magunkévá, hogy a to-
vábbi teendőkre nézve lemondjunk az orvoslásról s ösz-
szetett kézzel várjunk, mig majd a külföld előhaladott 
országaiban kitalálnak s kipróbálnak egy uj rendszert, 
hogy ezt azután Magyarországon is alkalmazzák, mint a 
közelmúltban annyi sok liberális intézménynyel történt, a 
melyeket, mint ismeretes, nem alkalmaztak a magyar 
nemzet géniuszához, hanem ezen géniuszt akarták a koz-
mopolita liberalizmus kaptafájára húzni. Innen a mostani 
bajok egy része. 

Másfelől hibának kell elismerni és lehetőleg kijaví-
tani azon állapotot, hogy az iskola, nevezetesen a közép 
s felső oktatás, nyegle experimentaczióknak, a tudomá-
nyos világ napi áramlatainak és az ezek által fölvetett, de 
meg nem oldott problémáknak eszközévé lett, annyira, 
hogy a mai if júság kivétel nélkül ismeri például DarvinT  

Huxley, Vogt stb. immár a tudomány által megczáfolt 
elméleteit, de a számvetés legegyszerűbb feladatait is; 
alig képes mindegyik megfejteni, annál kevésbé bir tiszta 
fogalommal a kereszténységről s annak mérhetetlen áldá-
sairól az emberiségre. Áll pedig ezen szomorú tény, fő-
kép a legutóbbi — jó részt — nem csak az állam, de a kath. 
tanitó szerzetek keze alatt lévő tanintézetekből kikerült if jú-
ságról is! 

Ezzel egy füst alatt fel kell említeni, hogy a bü-
rokratizmus majdnem teljesen hatalmába keritette az 
iskolát : az állami mindenhatóság sorvadásba ejtette az 
intézményt is, és állami iskolák tanerői a valóságban 
inkább hivatalnokok — tisztelet a kivételeknek — mint 
tanárok, más intézeteken pedig a tanári fáradságos, áldo-
zatteljes ruüködést csak másodrendűnek tekintik, vagy mint 
gradust ad Parnassum, vagy fejős tehénnek . . . Az iskolás 
if júság azért olyan mint az iskola, ez pedig olyan, mint 
a tanárság általában véve. Ebben a szülőknek is van jó 
nagy részük. E pontot azonban nem akarjuk behatóbban 
vizsgálni ; elégségesnek véljük a főtényezőkre utalni, hogy 
az ecsetelt és általánosan elismert állapotok egy másik 
okát a kellő világításba helyezzük. 

Legáltalánosabb okát keresni kell az ujabb kor-
szellemben, az anyagelviségben, melyet amaz ural. 

Mint második bábeli torony építéséhez fogtak volt 
az u j iskola berendezéséhez: a tudományt, az ismeretek 
minél szélesebb körét állítván föl az ember boldogulásának 
egyedüli föltételeül, és ebben legjobb eszköznek a fele-
kezetnélküli vagy teljesen vallástalan oktatást. Ahol ez 
a népek vallásos érzülete miatt nem volt teljesen keresz-
tülvihető, ott még megmaradt a hittan kötelező tantárgy-
nak a középiskolában, de a többi tudományágak, kezdve 
az első gymnaziumi iskolától föl az egyetemig, ugy ok-
tattatnak, akkép adatnak elő, mintha semmi vonatkozással 
sem bírnának az ember magasabb rendeltetésére, mintha 
a tudomány nélkülözhetné Istent, a világ alkotóját. A 
hittan úgyszólván csak megtűrt tantárgy, az Isten által 
kinyilatkoztatott igazságok nem is vétetvén tudomány-
számba, nem is vétetvén föl érettségi vizsgálat tárgyául, 
nyilván azon okoskodással, hogy az ember lehet szelle-
mileg érett a kereszténység legmagasztosabb tanainak is-
merete nélkül ! 

A bábeli torony építése nem sikerült : megoszlottak 
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a nyelvek ; és van panasz mindenütt, de a rendszer, mely-
nek gyümölcseit férgeseknek ismerik el saját hi vei is, 
az hadd maradjon, mert az emberi „tudomány" ^Európa-
szerte nem tud ez idő szerint jobbat, nálunk pedig várni 
akarnak amig a külföldnek sikerül jobbat feltalálni ! 

Nemde nagyszerű látvány ez ? ! Mily fönséges ha-
ladása ez a büszke tudománynak, mely az égbe akart 
emelkedni, és ime, most a saját göröngyén botlot t meg ! 

Nem a tudomány, a művelődés ellenei gyanánt 
szólunk igy, mint a vallásellenes tudákosság állítani 
szokta : a keresztény tan, mely maga a legfölségesebb, 
mert isteni tudomány, nevelte az európai polgárosultsá-
got azzá, ami ma; „ezen hit, ezen életrend mégis Euró-
pában az iskolákat, később a tudományos egyetemeket 
emelte, melynek tudományos fáradalmai nélkül eme 
tudósok ma legfölebb a betűket kezdenék ismerni: és 
ez életrend, e hit tudománytalan ?" (Simor János a sz. 
István-társulat f. é. márcz. 18-diki nagygyűlésén. L. a 
„Religio" márcz. 28-diki 20-dik számát. 

„A kath. hittanból torzképet alkottak m a g u k n a k . . . 
Az elidegenedés a természetfölöttiektől szülte az elidege-
nedést magától az élet terhétől." 

„A keresztény hit czikkelye : „Isten a mi terem-
tőnk, ő a mi végczélunk is,8 minden tudományt kiegé-
szít, tökéletesít, összhangzásba gyűjtve szilárdít." 

„A keresztény hittan a tudományok alapja, vezér-
fénye, zárköve, koronája, mert Istenünk a tudományok 
ura, ,Deus scientiarum Dominus' ; az ő részére készülnek 
a gondolatok, ,ipsi praeperantur cogitationes.'" (Ugyanaz, 
ugyanott . 

Alkalmazzuk ezt a fönnvázolt iskolai állapotokra. 
Vessük össze az okokat az okozattal ; és bizonyára rá-
jövünk, hogy az iskolának is szüksége van a kiengeszte-
lödésre, azon kiengesztelődésre, melyről hazánk bíboros 
herczegprimása igy szóla fennidézett alkalommal : 

„Szent atyánk a fenntebb már hivatolt (Immortale 
Dei) körlevélben ezen egyetemes kiengesztelődésnek mun-
kájá t a világ előtt föltárta, sértetlen hagyván a termé-
szeti rendet, mert ez is az Isten müve ; eme jogok biz-
tosságát, áldásosságát, az élet minden bajaiban az orvos-
ságot, elmozditván az akadályokat, melyeket a félreértés 
szüleményezett — Krisztus urunk tanaiban és intézmé-
nyeiben kimutatta, ugy, hogy méltán mondhatta Jorris : 
,Leo pápa uj mezőt nyitott a ker. műveltségre, melynek 
első apostolai az ó és u j világban mindig a pápák valának.' 

Vájjon várni kell-e uj rendszerre, az iskolák újjászer-
vezésére ? 

Nincs-e ebben az oly fönséges szavakban tolmácsolt 
kiengesztelődésben megadva a rendszer, mely egyedül vezet 
a mostani állapotok orvoslásához és a jövő biztosításához ? ! 

Vajha mielőbb megindulna e kiengesztelés üdvös 
munkája ! -f-

Sopron, sz. Jakab napján. Sz. Jakab kápolnájának 
fölszenteléséröl. — Ma lett ünnepélyesen fölszentelve a 
sz. Jakab kápolna. A sz. Mihály plébánia-templomtól 
jobbra fekszik az e templom körül elterülő régi temető-
ben s kettős épület ; alsó része századok óta ossariumnak 
szolgált, felső része temetői kápolna volt hajdan, de egy 

század óta lomtárnak használták s már oly siralmas 
állapotba jutot t , hogy támogatni kellett. Nem hiányoz-
tak arra szavazó hangok, hogy le kell bontani, minek e 
rom a templon táján ? Azonban győzött a kegyelet az 
ősök emléke iránt, s szövetkezve a régészek és művé-
szekkel elhatározta stílszerű megújítását. A városnak 
erélyes plébánosa, ngs Póda Endre apát ur, kiváló érde-
met szerzett a megújítás körül. A veterán restaurator, 
Storno Ferencz ur, városunk polgára, készítette a terve-
ket, a magas kormány jóváhagyta s a megyés püspök 
áldásával Handler Nándor építész a mult év nyarán tel-
jesítette a t építészi munkát. A falból egész nagy darabo-
kat újra kellett rakni, a megcsonkított oszlopzatot, a 
bordákat újra beilleszteni, az ablakokat a falból újra 
kibontani ; a tetőzet most egészen uj, s szinezett téglával 
geometrikus alakokban rakott ; s hogy az épület a ned-
vességtől kellőleg megóvassék, a fal méter magasságban 
kőlapokkal lett borítva, de a föld is körös-körül kövekkel 
kirakva. A kápolna nyolcz szögű épület ; északi oldalán 
néhány lépcső vezet föl az ajtóhoz, a mely fölött 
látható a lignum vitae kőből. Fönn a magasban pedig nagy 
márványtáblán olvashatók Sopron kath. hitközsége bol-
dogult jótevőinek nevei : (s hagyatott hely még sokak 
számára.) E7- volt a tavali munka. Az idén készült az 
oltár és a festés. Az oltár a nyolcz szög kelet felé fekvő 
oldalából kidomborodó 5 szögű apsisban áll négy már-
ványoszlopon, s a kápolna stíljének megfelelő munka ; dísze 
csinos, román bronz kereszt (Storno rajza, Lapitz szob-
rász faragása, Haupt ötvös-öntése) és 4 db bronz gyertya-
tartó. Oltárkép nincsen ; hanem symbolikus jelentőségű há-
rom festett üvegü ablak díszlik az oltár fölött ; a középső 
föltünteti az életfáját a kigyóval ; a jobbik a venyigét, a 
harmadik a kenyérfát, e kettő tehát az élethozó Krisz-
tusra vonatkozik. Fönn a bordák közti dülő lapokon me* 
daillonok, angyalok és a 4 evangelista képeivel ; az északi 
és déli lapon Melchizedek és Ábrahám, mindketten, a mint 
áldozatjokat bemutatják ; továbbá van még a szentélyben 
a szemlélővel egy magasságban némi csúcsíves mélye-
désben jobbról sz. Mihály a mérleggel és karddal, balról 
a jutalmazó angyal koszorút és pálmát kínálva. 

Ha megfordulsz, az oltárral szemközt van föltün-
tetve az első emberpár bűnbeesése ; ettől a kápolna jobb 
oldalán a két főbűn, s evvel szemközt a kápolna bal 
oldalan az irgalmasság hét cselekedete — személyesített 
alakban. A beiárattal szemközt, tehát a déli oldalon, hol 
legtöbb napsugár éri, üvegfestményü ablak díszlik ; három 
mezeje föltünteti fönn a sz. Háromságot, azután a Meg-
váltót, s alant a megváltottakat. A hátralevő két oldalon 
van jobbról az 5 dőre szűz, balról az Öt okos szűz, s 
ezek fölött a B. szűz, amazok fölött a bűnbánatot hirdető 
keresztelő sz. János. A falakon igen helyes fölosztásban 
medaillonokban vannak elhelyezve az apostolok képei. 
A fal többi részei polichrom munka ; az oszlopok fejei 
megaranyozvák. A szentélyt elválasztó arcus triumphalis 
fölött az egészen majestaticus nyugalommal uralkodó 
Krisztus. Sajnáljuk, hogy gyarló tollúnk nem adhatja hű 
képét e csinos szentélynek. A ki ezentúl Sopront meglá-
togatja, ne sajnálja az időt s tekintse meg a kis kincset. 
Protestáns is mehet oda; elgondolhatja, hogy e kápolna már 
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akkor is 200—300 éves volt, mikor még a „reformácziót" 
nem ismerték ; hogy a kath. egyház mindenkor értett 
ahhoz, miként kell az örök igazságokat kcbe vésve, szí-
nekben föltüntetve a néppel megértetni és megkedveltetni. 

A helyreállitás költségeihez járult a megyés püspök 
ő exja, f t . dr. Zalka János ur 500 forinttal, a magas 
kormány 1000 frttal, Sopron városa 100 írt tal : a költség 
maradékát (összesen 7000-nél többe került) viselte a 
kath. hitközségnek temető-alapja. 

Midőn május hóban a készülő szentélyt püspök 
atyánk meglátogatta, azonnal méltóztatott megigérni, 
hogy sz. Jakab napján személyesen fogja fölszentelni. E 
czélból jöt t tehát pénteken Győrből rákosi kastélyába, 
ahonnan ma 1 / á9-kor városunkba érkezett. A város pol-
gármestere, tek. Finck János ur, künn a határba fogadta, 
a templomnál a kath . hitközség képviselete és a papság 
várta az érkező főpapot. Benn a sz. Mihály templomban 
mondott hatalmas sz. beszédet a városplébános e textus 
fö lö t t : „Triduo jam sustinent mecum, et non habent, 
quod manducent!" kiemelvén, hogy nem lehet a modern 
eszmékkel népet boldoggá tenni, s hogy szerencsétlenné 
lesz a nép, ha Istentől elszakítják. Amiért is minden 
eszközt föl kell használni, hogy a nép hitében megerősöd-
jék. Ilyen a régi vallásos emlékek megőrzése ; ez emlékek 
néma nyelven hirdetik az ősök hitét, hirdetik a vallás igaz-
ságait. Igy tért át a sz. Jakab kápolnára vonatkozókra. 

A szentelés teljes segédlet mellett ment végbe. A ká-
polnában jelen volt a város tanácsa, mint patrónus, a hit-
község képviselete és az énekkar. Künn foglalt állást a nép 
és a katonai zenekar. Énekes nagy mise alatt choralis misét 
énekeltek. A Te Deumot a nép a szabad ég alatt a ka-
tonai zenekar kíséretével zengedezte. 

Egy „biblia pauperum"-mal többje van Sopron hí-
veinek. Igazán jóra fordított pénz, a mit ilyen restau-
racziókra, vagy uj alkotásokra költenek. Vivant se-
quentes ! Hahnekamp György. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Meghivó. 

A magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. tanitók 
Segélyalapjának közp, bizottsága f. évi augusztus hó 25-én 
Budapesten a közp. papnevelde nagy termében reggeli 9 
órakor közgyűlést fog tartani, melyre a bizottság t. cz. 
tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak. Kelt Budapesten, 
1886. julius 30-án. Márkus Gyula, az orsz. kath. tanitók 
segélyalapja közp. bizottságának elnöke. 

IRODALOM. 
À „Sz. Család" cz. naptár ügyében. 

Mélyen tisztelt pártfogónk ! 
Hálátlanok lennénk, ha el nem ismernők, hogy a 

sikert, melyet a Sz. Család képes népnaptár vállalattal 
akár anyagilag, akár szellemileg elértünk, egyedül ügy-
buzgó paptársaink hathatós közreműködése által érhettük 
el. Hogy a jövő évi folyam kiadására ismét vállalkozunk, 
csakis e támogatás jó reménye biztat. — Hogy félelem 
és aggodalom nélkül vállalkozhassunk, és a nyomatandó 

példányok száma iránt tájékozhassuk magunkat, kérve 
kérjük nemesszivü kartársainkat, kegyeskedjenek tudtunkra 
adni, vájjon körülbelül hány példányra leend szükség sa-
ját plébániájukon. Az ár eddigi marad. T. i. Egy pél-
dány 20 kr. porto nélkül, 5 példány 1 f r t 65 kr., 10-
példány bérmentve 3 forint, 20 példány 5 f r t 40 kr., 5 0 
példány 12 forint, 100 példány 22 fr t 50 kr., mint bér-
mentve. — Ki a pénzt a megrendelés alkalmával előre 
beküldi, 50 példányt 11 forinton és 100 példányt 21 fo-
rinton kapja. 

Egyelőre 25 ezer példányban nyomatjuk, mely kö -
rülbelül ötezer forintot vesz igénybe. Eddigi összes anyagi 
eredmény a kettős jótékony czélra kétezerötszáz forintT 
melynek egy része az épités foganatosítása végett fo-
lyóvá té te te t t ; — nehogy az uzsorás kamat a vállalat 
anyagi hasznát fölemészsze, szabadjon kérnünk az úgyis 
előnyösb készpénzbeli megrendelést. Erga sacra (á 20 
krral számítva) is megrendelhető alulirtaknál. 

Megrendelhető Budapesten nt. Mészáros Kálmán 
ügybuzgó sz. Ferencz rendű hitszónok urnái , úgyszintén 
az alantirottaknál, kiknél még következő könyvek is meg-
rendelhetők : Emlékkönyv a lourdesi magyar zarándoklat-
ról. Ara 2 f r t o. é. vagy 10 sacra elvégzése. Loretom 
vagyis szűz Mária nazarethi háza Loretomban. Paray-le-
Monial. Jézus legszentebb szive tiszteletére vonatkozó-
jelenések. Assisi vagyis sz. Ferencz viselt dolgai. Nagy-
Mária-Czell, vagyis Nagy Lajos magyar király győzelme. 
Róma, vagyis az Örök város nevezetességei, füzetkék ára 
egyenkint bérmentes küldéssel 25 kr. vagy egy-egy inten. 
elválalása. Szenvedéskelyek. Elmélkedések, istenes olvas-
mányok, ára : 60 kr. o. é. Szemennyei Mihály plébánosr 
Regöl (Tolnám.) Wajdits Gyula plébános Szakadáth, u . 
p. Gyönk (Tolnám.) 

VEGYESEK. 
— Harmincz halott és kilenczven sebesült. — ennyi 

ember esett áldozatul az amsterdámi zavargásoknak. Az 
anarchia meg lehet vele elégedve. Kezdetnek, mint a 
,Moniteur de Rome' mondja, igazán elég. 

— Nagyszebenben zene-egylet van, melynek czélja 
az istentisztelet alatt a zene díszéről gondoskodni. Fő-
védnöke az egyletnek maga az erdélyi püspök ur, elnöke 
a plébános. Részvényes tagja van az egyletnek évi 2 f r t 
tagdíjjal 118, alapító 20 frt tal 2, működő 20. 

— Pálffy Marietta grófné, mint a ,Jézus sz. Sz. 
Hirnöké'-ben olvassuk, rövid idő előtt a Jézus sz. Szivé-
ről nevezett nőszerzetbe lépett. 

— Ezek értenek kath. actiót inaugurálni, ért jük az 
amerikai katholikusokat. Tudvalevőleg katholikus tudo-
mány-egyetemet állítanak fel Washingtonban. E napokban 
jelent meg Heisz milwaukeei érsek felhívása az Egye-
sült-Állmok németajkú katholikusaihoz. Három tanszék 
felállításának költségeit kéri az érsek a németajkú katho-
likusoktól. E tanszékeknek az érsek történeti nevezetességű 
nevet ad. ,Szent Bonifácz' kathedrájára a hittudományi 
karban (pap számára) 50,000, ,Gorres' bölcsészettani ka-
thedrájára 100,000, ,Windhorst ' jogtudományi kathedrá-
jára szintén 100,000 dollár alapítvány szükséges. 

— Mainz püspökét, ft. Haffner Pált, f. hó 25-én 
szentelte fel Roos freiburgi érsek, Leonrod eichstätti 
Korúm trieri püspök segédletével, oly kolosszális össze-
tódulásával a vidékieknek, a milyenre nem is számítottak, 
A felszentelés egyúttal a kibékülés ünnepe volt állam és-
egyház közt. 

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

t f u d a p e s t . 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . ( P a p n ö v e l d e - u t c z o 8 . sz.) 
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ügyében. — Vegyesek. 

Világszemle. 
I. 

Egy nagynevű előd e helyen „Havi szemléi-
ket kezdett irni. Alkalmasabbnak látszik nekünk a 
„Világszemle." Az események nem keresik azt, hogy 
egy-egy hó keretébe beleüljenek; egyik hóból, 
egyik évből a másikba játszanak át, és éppen az 
ő egyetemleges áthömpölygésük időn, enyészeten 
és emlékezeten keresztül képezi az isteni Gondvi-
selés keze által szőtt világtörténelmet. 

Custos quid de nocte? Mi volt alkalmas Sión 
őrének figyelmét a legközelebb lefolyt napok alatt 
jelentékenyebben lekötni ? 

A sok közöl egyet-kettőt fogunk kiválasztani. 
Turinban minden év jun. 21-én nagy zajjal 

ünnepelik Cavour gróf emlékezetetét. A felforga-
tás embereinek van is okuk Cavourt ünnepelni. Az 
ő politikája és taktikájának köszönheti a vérrel-
vassal egyesitett uj Olaszország lételét. 

A derék turini ,Unità Cattolica' a jelen alka-
lomból uj adatokkal világitja meg Cavour politiká-
jának és taktikájának utálatos erkölcstelenségét. 
Érdemes lesz ennek néhány perczet szentelni. 

A dicsbeszédet ez évben Marco Minghetti 
jött tartani, az a Minghetti, a ki 48-ban IX. 
Pius pénzügyminisztere volt, de csakhamar el-
feledte a pápai kegyeket s elment a piemonti 
összeesküvőknek felajánlani szolgálatát a pápa-
ság ellen. Ez az ember jött ez évben Turinba 
,igazolni4 és dicsőiteni Cavour érdemeit és „nagy-
ságát." 

Lássuk csak közelebbről ezt a nagyságot! 
Maga Minghetti szolgáltatja hozzá a mértéket. 
Azt mondja: „Az államférfiúi nagyságot nem 

csupán az elért sikerek, hanem egyszersmind és 
pedig főleg az általa használt eszközök szerint kell 
megítélni." 

Ám lássűk hát azokat az eszközöket! 
Cavour grófot 1856. február 21-én Párisban 

találjuk. E napról keltezve Turinba a külügy-
miniszternek ezt i r ja : „Sikerült a diploma-
cziai világnak megnyernem a szép di C . . . gróf-
nőt. Rábírtam, hogy III. Napoleon körül intri-
guáljon, és ha lehet tőrébe is ejtse (de le séduire). 
A Tuilleriákban adott konczert óta nem is rosz-
szul játszotta a grófnő a reá bizott szerepet." 
Nem sokára Ratazzi belügyminiszternek pedig ezt 
irta; „Látogatásokat végzek, banquetekre, soiréekra 
megyek, bilieteket irok, intriguákat szövök a 
Palays Royal-lal (a vörös herczeggel), szóval 
mindent megteszek, a mi tőlem kitelik. Igyekez-
tem a szép . . . . ben is fölébreszteni a patrio-
tizmust, a végett, hogy a császárt tőrbe ejtse 
(a fin qu'elle séduise l'Empereur). Hogy eljut-
hassak . . . titkos alapok segélyére van szükségem." 
íme igy indította meg Cavour az ő politikai 
akczióját s ily eszközökkel; és az ily eszközök 
használatánál állhatatosan megmaradt a „nagy" 
államférfiú. 1861. april 20-án, tehát halála előtt 
két hónappal, Ristori Adél színésznő iránt sietett 
„legmélyebb" háláját nyilvánítani, az általa tett 
szolgálatokért, „segítvén Pétervárott és Párisban 
megcsinálni Italiát.11 „Hogyha Ön, irá folytatólag, 
még nem tudta Gortschakoff herczeget megtérí-
teni, vájjon nem joggal mondhatjuk-e a hercze-
get megátalkodott vén bűnösnek (un pécheur 
impenitent?") . . . „Folytassa ön apostolkodá-
sát (!) Párisban . . . Most divatban van Franczia-

10 
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országban pápistának nevezni magát! . . . Ön nem 
csak első komikusnője Európának, hanem egyút-
tal az én jobb kezem politikai munkálkodá-
somban." 

És magában Rómában vájjon miféle eszközö-
ket használt a pápaság ellen ? 

A szerzetes rendek körében tapogatódzott 
először, és persze talált egyeseket, kiket együgyü-
ségük vagy büszkeségüknél fogva sikerült bevonnia 
a pápa ellen szőtt cselszövénybe. Legelőször is 
Molinari rosminianus szerzetest nyerte meg, aki 
valóságos ügynökévé lön. Próbát tet t magánál a 
rosminiánusok főnökénél is. 1866. nov. 28-án ezt 
irá a hires Pantaleon! apostata barát jának: „Mit 
gondolsz, vájjon nem lehetne-e ez ügyben hasz-
nát venni az épp most Rómában időző P. Pagani-
nak, a rosminiánusok rendfőnökének Ö sokáig 
tartózkodott Angolországban és tudom, hogy nem 
ellensége a szabadelvű eszméknek. Minthogy ő 
gyanukeltés nélkül mehet Turinból Rómába: ta-
lán jó lenne szolgálatok végett hozzá fordulni]!" 
Végre sikerült neki megnyernie Passaglia atyát, 
a minek mód nélkül örvendett. Azt hitte, hogy 
a büszke tudós által eszméihez fogja áttérithetni 
végre Antonelli bibornokot is. 1861. február 
21-én egyik barátjához ezt i rá: „Passaglia atya 
táviratozá, hogy ő a tért igen jól előkészítette," 
és a következő napon: „Passaglia atyának és 
Pantaleoninak, egy rosminianus közvetitésével, 
megküldtem az utasításokat és azokat a terveket, 
a melyeket Minghettivel készítettünk." 

Harmadik eszköze volt Covournak a pénz. 
Már mikor Párisban követ volt, használta ezt a 
„mindenható" eszközt. Akarta használni Rómá-
ban is, de itt fejéhez vágták az árulás erszényét. 
„Passagliának küldtem 100 louisdort, irja 1861. 
febr. l l - én Pantaleoninak. Felhatalmazom önt, 
hogy annyi pénzt költsön, a mennyit szükséges-
nek lát, hogy megnyerje a Curia alantasb em-
bereinek barátságát. Hog}rha később a nagy 
halak megfogására nagyobb összegekre lesz szük-
ség, ön csak tudósítson és én majd utasítást 
adok. Egyébiránt ez esetben más közvetítőt fo-
gok használni." És csakugyan, Bozzino Homér, 
vercellei ügyvéd közbenjárását kérte fel, a ki 
viszont római levelezőjét, Isaia Antal áldozárt 
használta közvetítőül. 1861. febr. 14-én Cavour 
megbízta Bozzinot, hogy Isaiának levelet irjon 
következő tartalommal: „Cavour gróffal való ta-
lálkozásom meggyőzött arról, hogy ő kész ko-

moly tárgyalásokba bocsátkozni Rómával. Erő-
sen számit e tekintetben Antonelli bibornok te-
hetségére és tapintatára. Azt hiszem nem csa-
lódom, ha azt mondom, hogy a gróf kész meg-
tenni mindent, valamint ő eminencziája, ugy az 
ő családja érdekében, a mi a bibornokot kedve-
zően hangolhatja a tervezett paczifikáczió ügyé-
ben." És Isaia, feledve papi állását, csakugyan 
elment IX. Pius államtitkárjához s közölte vele 
Bozzino előterjesztését. S ugyan mit tett a bibor-
nok? Néhány pillanatig erősen szemébe nézett a 
vakmerő kísértőnek, azután dörgelmes hangon _ O o 
ezt kiáltá vissza : „Pecunia tua tecum sit in per-
ditionem !" Isaiának sem kellett több ; örült 
hogy ép bőrrel megszabadult. Néhány nap múlva 
Cavour ezt irá Párisba: „Megpróbáltam tapoga-
tózni Antonelli körül; az első kísérlet szerencsét-
len volt." Tudjuk, hogy Cavournak egy pillanatra 
sem sikerült a nagyeszű bibornokot rászedni. 

íme az a három eszköz, melyeket Cavour, 
Minghetti szerint ez „a mintája a becsületesség-
nek," az „olasz egység" létrehozására használt. Con-
cupieentia carnis a világi államférfiakkal, superbia 
vitae a szerzetesekkel, és eoncupiscentia oculorum 
a többi egyházi férfiakkal szemben! Egyébiránt 
Cavour maga is igen jól tudta, hogy az ut, a 
melyen járt, a becstelenség utja. Maga mondá 
egy bizalmas pillanatában: „Ha mi, magános embe-
rek, azt tennők saját érdekünkben, a mit Italia 
érdekében tevénk, megérdemelnők, hogy nagy 
semmirekelőknek (gran bricconi) nevezzen a világ." 

Nem alaptalan a gyanú, hogy IX. Pius erő-
szakos halálát is számba-^vette. 1861. ápril 26-án, 
tehát kevéssel halála előtt, ezt irá Passagliának : 
„Tekintetünket a jövő felé kell irányoznunk és 
készen lenni minden eshetőségre. Nem lehetetlen, 
hogy rövid idő múlva Conclavénk leszen.. . Igen 
meg leszek elégedve, ha tudni fogom, mit gondol 
ön Santucci, d'Andre a és Baluffi bíborosokról?" 

Egyszer igen finom leczkét kapott egy je-
zsuitától. 1860-ban, nem tudni miért, elfogták 
Protasi atyát. Negyven napi letartóztatás után. 
ismét nem tudni miért, szabadon bocsátották. 
Sz. Ignácz fia elment Cavourhoz megköszönni, 
hogy véget vetettek zaklatott helyzetének. Pié-
mont minisztere igazi pharisaicus mosolylyal fo-
gadta az egyszerű szerzetest. „A jezsuiták, mondá, 
ügyes politikusok. Igen szerencsésnek érezném 
magam, ha e tárgyban öntől egy kis oktatást 
nyernék." — „Ah, gróf ur, válaszolá, Protasi, 
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azt én igen szivesen megteszem, hogy önt a mi 
politikánkkal megismertessem. Önnek nem kell 
egyebet tenni, mint 30 napig elzárkózni valame-
lyik rendházunkba és ott ez idő alatt sz. Ignácz 
lelki gyakorlatait lelkiismeretesen megtartani." 
— „Miben állanak azok a lelki gyakorlatok?" 
kérdé Cavour folytatólag. — „Az evangelium eme 
két szaván alapszanak: Quid prodest? t. i. mit 
használ önnek gróf ur, ha megcsinálja Italiát, 
hogyha ebben a munkában tönkre teszi a maga 
lelkét?" 

Cavour arcza elkomorodott, s nem minden 
lelki küzdelem nélkül ezzel zára be e nevezetes 
találkozást: „Én már többé vissza nem fordul-
hatok; már késő." Rá egy évvel, 1861. jun. 5-én, 
sirba szállt. 

Ez volt Cavour. 
Egy megátalkodott „semmirekelő." 
Maga mondta ki maga fölött ezt az Ítéletet. 
És az uj Olaszország nem szűnik meg ezt 

a férfiút, mint a „becsületesség mintáját," mint 
legnagyobb államférfiát, évről-évre ünnepelni! 

Ünneplett és ünneplők igazán méltók egy-
máshoz. 

A protestantizmus és liberalizmus destruktiv, 
anarchistikus irányzata. 

(Folytatás). 

A mit a katholikusok megjósoltak, beteljesedet ! ! 
Európa a vulkánhoz hasonlit. A koronként — mind rö-
videbb időközökben — felmerülő forradalmi mozgalmak 
és merényletek csak gyenge jelei annak, hogy miként 
forr és hullámzik minden a vékony felszin alatt. A jö-
vőben iszonyú kitörések fenyegetnek, hasonlók azokhoz, 
melyek Németországban a parasztháború alkalmával, Fran-
cziaországban a mult században végén dúltak. 

Megtámadták a keresztény dogmákat, nem gondolván 
meg, hogy az erkölcsiség szorosan összefügg e dogmákkal, 
sőt maga is dogma. Regula operandi dependet a regula 
credendi. Elfeledték, hogy első „megismerni" s csak az-
után következik az „akarni" — nil volitum, nisi praecog-
nitum — és hogy jót akarhassunk, előbb ismernünk kell 
azt! Az elméleti elvek, melyeket valamely nép követ, — 
legyenek azok akár helyesek, akár pedig helytelenek — 
kell, hegy a közéletben is kifejezést nyerjenek. A theo-
ria előbb-utóbb, de mindig átmegy a praxisba. Mert | 
ami az ész és szivben rejtezik, a tényekben nyilvá- í 
nul ; a gondolkodásmódnak különfélesége szerint az em-
ber szocziális tevékenysége is más-más irányt vesz. 

A katholikusok, mondja Balmes, megdönthetlen igaz-
ság gyanánt hiszik, miszerint az ész tévelyei büntethe-
tők, a hitetleneknél és protestánsoknál ellenben az ész 
minden tévelye büntethetetlen. A katholikus tan szerint 
a vallási és erkölcsi igazságokban való tévedés a legnagyobb 

sérelem, melylyel az ember Istent illetheti; elleneink a leg-
nagyobb elnézéssel viseltetnek az ily tévelyek iránt, s 
kell is viseltetniök, ha önmagukat nem akarják meghazud-
tolni. A katholiczismus igenis megengedi a legyőzhetlen 
tévedést lényeges igazságokban is, de bizonyos esetekre szo-
rí t ja s ezeken kivül büntethetőnek tar t ja ; ellenei azonban, 
kik folyton a véleményszabadságra hivatkoznak, s ennek 
számára korlátot nem ismernek, kik az erősitik, hogy 
kinek-kinek tetszésétől függ, mily véleményt fogad el, 
— végre azon meggyőződést érlelték meg követőik-
ben, hogy sem büntethető elv, sem büntethető tévedés 
nem létezik, s e szerint az ember nem köteles lelkének 
mélyében azon okok után kutatni, melyek az igaz-
ságtól elvonják ; végül a szellem phyzikai szabadságát 
összecserélték ann^k erkölcsi szabadságával : â yf sza • 
bad" és „tilos" fogalmát a gondolkodás teréről szám-
űzték, az állitván, miszerint az értelmi működésre nem 
alkalmazható. Ez annyit jelent, hogy az eszmék orszá-
gában a jogot összetévesztették a tényekkel s minden 
isteni és emberi törvényt fölöslegesnek és jogtalannak 
nyilvánítottak. A balgák! Mintha lehetséges volna, hogy a 
mi legmagasztosabb és legnemesebb az emberben, törvény-
nek ne legyen alávetve ; mintha lehetséges volna, hogy 
ami az embert a teremtés királyává teszi, ne járulna a 
világmindenség egyes részeinek önmaguk között és az 
egésznek Istenhez való összhangzatához, mikor az össz-
hang az emberben nem is képzelhető másképen, mint. 
azon feltevéssel, hogy első kötelessége az igazsághoz ra-
gaszkodni. S ez tökéletesen igazolja a katholikus egyház 
amaz eljárását, mely szerint az eretnekséget a lehető leg-
nagyobb bűnnek tartja.1) 

Néhány kiegészítő megjegyzést akarunk it t tenni az „in-
quisitio" s az „ eretnekégetést " illetőleg. Eretnekséget hozni vala-
mely katholikus országba, azt ott terjeszteni : nemcsak Isten, 
hanem a keresztény nép és közvetve a keresztény állam ellen való 
vétség is, s ép oly joggal büntethető, mint a gyilkosság, lopás, felség-
sértés, honárulás, lázitás, erkölcstelenség terjesztése ; a körülmé-
nyek szerint az előbbi ép ugy sújtható halálbüntetéssel, mint az 
utóbbiak. Azonban, ha jogi szempontból nem is hozható fel semmi 
az eretnekség megfenyitése ellen, nem áll ez a módra nézve, melyen 
azt a középkorban gyakorolták. A büntetés lényegében ugyan az 
igazságszolgáltatás aktusa, bűnhődés és javitó eszköz, de nem fajulhat 
embertelen barbársággá s vadsággá annyira, hogy inkább a boszu 
kielégitése, mint a megsértett igazság kiengesztelése legyen. Az 
emberi sziv és érzék föllázad az ellen, hogy bizonyos határokon 
túllépjen a büntetés szigora még a legnagyebb gonosztevővel szem-
ben is, és utálja az oly igazságszolgáltatást, mely azt tar t ja fel-
adatának, hogy minél nagyobbá tegye a kint, minél inkább emelje 
a szerencsétlen áldozat kétségbeesését. De hasztalan idővesztegetés 
i t t az úgynevezett „vallási fanatizmus" vagy a katholikus egyház 
ellen debachálni, mert nem ő benne, hanem az akkori büntető 
jogban volt a hiba. Egyébiránt az emberi igazságszolgáltatásnak 
különféle korlátai vannak. Gyakorlata legkevésbé sem alapul a 
politikán, az okosság szabályain. Különösen a politika nem igen 
kérdezi, mi a jog, hanem mi a czélszerü, mi a salus populi ; tár-
gya tehát sokkal bizonytalanabb, sokkal inkább el van mosódva 
és kevésbé határozható meg, mint a jogé. Azért a „salus populi 
summa lex est" korántsem kifogástalan elv s a „justitia est funda-
mentum regnorum" kell, hogy felette álljon. Mindazonáltal nem 
ritkán a formális jog, az éles „justitia" kénytelen az opportuni-
tásnak, czélszerüségnek engedni. Ha pl. valamely büntetés alá eső 
cselekvésmód igen elterjed, elveszti a kihágás jellegét s az igaz-
ságszolgáltatás vele szemben tehetetlenné lesz, végrehajtása képte-

10* 
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Es t i ! kik az „eretnek" szónak csak említésére is oly 
szánalmasan és megvetően mosolyogtok ; ti, kik e tanban 
csak a papok koholmányát látjátok, melyet állítólag a lel-
kiismeret és gondolatszabadság megsemmisítésére alkot-
tak, — mily joggal kárhoztatjátok azon eretnekségeket, 
melyek a ti „igazhitüségtekkel" ellenkeznek ? Mily jog-
gal kárhoztatjátok azon egyleteket és társulatokat, me-
lyeknek elvei a vagyont, a közbiztonságot és az államha-
talmat fenyegetik ? 

Ha szabad a vélekedés, ha szent jogokat sért, aki 
a gondolatszabadságot korlátozni akarja, ha a lelkiisme-
retet nem szabad „bilincsekbe verni", ha minden kö-
rülmények között visszataszító jogtalanság kényszerí-
teni valakit, hogy lelkiismerete ellen cselekedjék, vagy 
annak sugalmazásait ne kövesse, miért nem engeditek 
szabadon munkálkodni azokat is, kik a fennálló rend 
felforgatását czélozzák ? Miért üldözitek azokat a szö-
vetségeket, melyek tagjaik közöl időnkint egyet-egyet 
kiküldenek, hogy gyilkos fegyverét a királyra emelje ? 
Ti meggyőződéstekre hivatkoztatok, hogy igazságtalannak 
és kegyetlennek mondhassátok a türelmetlenséget, melyet 
egykor tévelyeitek iránt tanúsítottak s feleditek, hogy 
ezek is meggyőződéstekre hivatkoznak ! Ti azt mondtátok : 
az egyház tanai emberek koholmánya ; ők azt mondják : 
az államban uralkodó elvek is emberek találmányai. Ti 
a régi társadalmi rendszert monopoliumnak mondtátok ; 
ők a mostanit nevezik annak. Ti a régi államhatalmat 
zsarnokságról vádoltátok ; ugyanezt teszik ők a mosta-
nival szemben. Ti azt állítottátok, hogy a fennálló vi-
szonyokat le kell bontanotok, hogy u j intézményeket 

lenséggé válik. Heterodox vallásgyakorlat csak is ily nyilt közvéle-
mény folytán engedhető meg. (P. R. Bauer: „Stimmen aus Maria 
Laach. 1876. XI. k. 148—150.) — Igaz ugyan, hogy a valódi elvek 
mindig és mindenütt ugyanazok, csakhogy az elveket meg kell 
különböztetnünk azok megvalósitásától. Az egyház dogmatikus 
szempontból elvileg szintén elvet egyet-mást, amit a közéletben 
már csak azért sem törölhet el, mert az „kisebb rossznak" látszik. 
Az általános elvnek konkrét esetre való alkalmazása rendesen a 
körülményekhez alkalmazkodik s ezek különfélesége szerint módo-
sul. Ez által az egyházi életet illetőleg sok látszólagos ellentmon-
dás egyszerű és természetes megoldást nyer, mint pl. az egyház 
megváltozott magatartása a kamat-tilalommal szemben. Mégis alig 
hihető, mi mindent nem irtak már össze e tárgyról a tudósok. — 
A vallasszabadságra és annak határaira vonatkozólag mondja Het-
tinger : „A katholikus államhatalom joga, sőt, ha a körülmények 
ugy hozzák magukkal, kötelessége is a máshitüeknek szabad val-
lásgyakorlatot engedni, ha ez a közjó előmozdítására szolgál. El-
vetendő azonban az oly tolerantia, mely indifferentismusban, a 
vallás ignorálásában vagy korlátlan vallásszabadságon alapul. Ha-
mis vallásnak gyakorlása minden körülmények között baj ; de a 
katholikus államhatalom ezt tűrheti (nem approbálhatja), ha az 
ellenkező több bajt okozna a közjónak, mint használna. Ha a 
katholikus vallás államvallássá lett, az állapot jogos és igazságos, 
mert a vallásegység nagy jó s az államegység alapját képezi s azért 
a nép beleegyezése nélkül semmiképen sem szüntethető meg. — 
Ugyanez okokból a katholikus monarcha más vallás követőinek 
teljes polgárjogot adhat s e jogokat szerződésok utján is megerő-
sítheti; sőt e szerződéseket megtartani lelkiismeretben köteles-
sége." (Fundamental Theologie. II. 38. 41.) Ez a katholikus theolo-
gusok egyhangú véleménye s az egyház tana. Ha Hartmann E. 
ur, mielőtt sikra szállt ellene, figyelembe veszi, nem támadott 
volna oly élesen az „ultramontanizmus" ellen, mint azt „Phänome-
nologie des sittlichen Bewustseins (Berlin 1879. 375. s köv. 1.) cz. 
müvében teszi. 

létesítsetek : ők is a fennálló viszonyokat akarják felfor-
gatni, hogy az emberiség javára uj intézkedéseket tehes-
senek. Ti a régi hatalom ellen való harczot, „szent küz-
delemnek" neveztétek; ők annak mondják a jelenlegi 
hatalom ellen folytatott harczot. Ti azt állítottátok, hogy 
az általatok használt eszközöket a „szükség" jogosultakká 
teszi! ők is azt mondják, hogy egyedüli eszközüket, — 
hogy szövetségre lépnek és az alkalmas pillanatra készül-
nek, hogy ezt a hatalmasok legyilkolása által közelebb 
hozzák — a „szükség jogosulttá teszi." Ti nézeteiteket 
egész az atheizmusig mind érvényre emeltétek, s azt vi-
tattátok, miszerint senkinek sincs joga megakadályozni, 
hogy elveitek és meggyőződéstek szerint jár jatok el ; de 
hát a szóban levő fanatikusoknak is vannak elveik, félel-
mes elveik, iszonyú meggyőződéseik. Kell-e nagyobb 
bizonyíték arra, mily iszonyú elveik és meggyőződésük 
van, mint az, hogy a fejedelmi székvárosok élénk utczái-
ban ijesztő árnyak gyanánt lát juk őket bujkálni, a hem-
zsegő tömeg közepette, sóvár szemekkel keresgélvén 
alkalmas hely után, hol törhetetlen nyugalommal lesik 
a végzetes pillanatot, melyben egy uralkodó családot 
gyász öltésére kényszerítsenek, egy-egy nemzetet nyomorba 
döntsenek, miközben nem törődnek az átkokkal, mely ezen 
ajakról száll fejökre, nem azon tudattal, hogy ugyanezen 
pillanatban a bitófára lépnek ? Hja — mondjátok — ily 
meggyőződést és elveket nem lehet mentegetni ! Oh ! ha 
a tiéteket menteni lehetne, ugy ezek is menthetők vol-
nának ! ! A különbség köztetek csak annyi, hogy ti vészes 
és kárhozatos rendszereteket kényelemben, a gazdag-
ság ölében és a hatalom árnyában szövétek, mig ezek 
terveiket a rejtek homályában, szegénység, nyomor és 
kétségbeesés által nyomatva főzték ki. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 
Budapest, aug. 3. A „Nemzet" panaszai és kívá-

nalmai. — Ilyenkor, a nyári időben, megesik, hogy ko-
molyabb dolgok felett elmélkedni alkalmat és időt talál 
olyan lap is, mely a politikai és a parlamentaris élet 
hullámzásai által elborítva máskor csak a napi esemé-
nyeknek szenteli működését. Igy megesett ez néhány 
napja a félhivatalos ,,Nemzet"-tel is, mely a nemzeti 
irányú kultura érdekeiről czikkezvén, több oly dolgot 
mondott, részint panaszképp, részint kívánalomképp, me-
lyekhez hozzá nem szólni részünkről mulasztás lenne. 

Elpanaszolja a „N—t." hogy kulturális érdekeinkre 
nem szentelhetünk annyit, a mennyit kellene. Elmondja, 
hogy oktatásügyi budgetiink, jóllehet alkotmányos aeránk 
kezdete óta folyton növekedett, ugy hogy most hat mil-
lióra rug, mig b. Eötvös minisztersége alatt csak egy 
milliót tet t ki, még sem képes kielégíteni mind ama 
szükségleteket, melyek ezen a téren támasztatnak. Mi 
szivesen aláírjuk, hogy nemzeti kulturánk érdekében még 
sok, igen sok történhetnék, mert tudjuk, hogy a nagy-
költségü elemi és középiskolai fővárosi paloták mellett 
vannak még községek, melyek száma az ezrekbe megy, 
hol még a legegyszerűbb elemi iskola sem létezik. Szí-
vesen elismerjük, hogy hazánk több pontján van még 
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mit tennünk nemzeti kulturánk érdekében. De midőn ezen 
és az ezekhez hasonló tényeket készségesen megengedjük, 
nem annyira a jövőben, a budget felemelésében és az 
adóteher ujabb növelésében keressük a panaceát, mint 
inkább a múltban elkövetett tévedések helyreigazításától 
vár juk az orvoslást. 

Tanügyi és nevezetesen elemi tanügyi bajaink egyik 
főoka a rendszerben rejlik. Hazánkban közös, állami is-
kolákra nem volt szükség, ezek nélkül pedig állami költ-
ségvetésünk meglehetős tehertől szabadult volna meg és 
iskolaügyünk nagyobb virágzásnak örvendne, mint ma 
tényleg áll. Kimagyarázzuk magunkat. 

Nem tagadjuk, hogy az 1868 előtti népiskola ha-
zankban sok tekintetben nem állott ama magaslaton, 
melyen állhatott volna és melyen kellett volna állania, 
ámbátor semmiképp sem csatlakozunk amaz ócsárlókhoz, 
kik az 1868 előtti népiskolákról csak rosszat tudnak 
mondani. Sok fogyatkozása mellett több előnye volt az 
1868 előtti népiskolának ; jó volt benne a szellem, szilárd 
a fegyelem, egyszerű a szervezet és olcsó az egész gépe-
zet. Az adott keretben tovább fejleszteni az iskolaügyet, 
a lerapott alapon tovább épiteni, nem pedig kiemelni 
sarkaiból, s uj alapokat teremteni lett volna czélja és fel-
adata egy józan oktatásügyi politikának. Ezeu haza daj-
kája, a kath. egyház elleni bizalmatlanság, párosulva az 
állammindenhatóság meghonosításával, szakitottak a régi 
alapokkal és oly költséges és hozzá problematikus értékű 
gépezetet alkottak, mely országunknak mindig ujabb ter-
heket okoz, anélkül, hogy megfelelő gyümölcsöket min-
denüt t látna. Nemde természetesebb és hozzá áldásosabb 
-és olcsóbb fejlődést tett volna oktatásügyünk, ha a hit-
vallásos iskola biztos alapján és nagy elvén felépülve az 
u j nemzeti irányú iskola, az állam a maga részéről pó-
tolta, előre segitette volna, mire az egyes községek ké-
pesek nem voltak? Vagy nem lett volna észszerűbb fej-
leszteni az adott alapokat, mint tabula rasát csinálni, 
egészen újból emelni egy épületet ott, hol ennek főleg 
csak kiépítéséről lehetett szó ? Vagy nem volna-e most 
is sokkal egyszerűbb és olcsóbb segélyezni és támo-
gatni a hitvallásos iskolát ott, hol ez nem képes sa-
já t erejéből czéljait elérni, mint egészen ujat — szel-
lemben és jellemben — létesiteni ? Nemzeti érdekeinket 
a katholikus egyháztól okos ember nem fogja félteni. 
;S az államnak a hozott áldozatok fejében ki nem enge-
dett volna szívesen olyan mérvű befolyást, minőt saját 
érdekében joggal igényelhet? S megmaradt volna az is-
kola jó szellemében, megmentve számtalan korcsos kinö-
véseitől, melyek szomorúsággal töltenek el mindenkit, és 
megmaradt volna az egyház szervezetéből folyó „köteles-
ségszerű fölügyelet, melyet az állam a maga részéről 
a mint felruházza az állami hatalom attribútumaival, 
ugy nemine contradicente biztosította volna magának 
ama szükséges befolyást az iskolára, melyet józanul 
tőle el nem tagadhat senki. Ily módon sok, sőt a leg-
több helyen néhány száz forinttal lehetett volna és lehetne 
segíteni, a hol most több ezer sem elegendő. A feleke-
zetekkel szemben a megérdemlett bizalom mértéke sze-
rint bánt volna el az állam, azoknak autonómiáját vagy 
meghagyván, vagy kibővitvén, vagy megszorítván. Ily 

oktatásügyi politika mellett állami költségvetésünk tekin-
tetében panaszokat aligha emelhetne most a „N—t." 

Ezen panaszokhoz a „N—t" a következő kívánalma-
kat fűzi : 

„Mi a szellemet illeti : a kath. egyház, mely össze 
van forrva a magyar állammal s melynek kezében nagy 
hatalom és befolyás van. i t t-ott a végeken, vegyes né-
pességű vidékeken, ahol szüksége mutatkozik, iskolában 
és szószéken egyaránt kiváló szóigálatokat tehet az ál-
lamnak — amint ez a kifogástalan hazafiságu főpapság 
nemes intenczióival bizonyára nem csak nem ellenkeznék, 
de azoknak éppen megfelelne." 

A „N—t" czikkirójának vagy igen rövid a raemo-
moriája, vagy pedig vastag hályog fogja el a szemét. 
Mert tény az, hogy a kath. egyház hazánkban valóban 
tesz a nemzeti kultura érdekében, nemcsak a végekben, 
hanem mindenütt az egész országban. Ezen tény mellett ' 
tanúskodik az egész ország. Es ezt a tényt csak mint 
óhajt odaállítani, legkevésbé sem illik a „N—t"-hez, 
melynek tudnia kellene, hogy „a kifogástalan hazafiságu 
főpapság nemes intentióival* bizonyosan nem csak hogy 
nem ellenkezik, de nagyon is megfelel a nemzeti irányú 
kultura előmozdítása. A mi majdnem ezer év óta szaka-
datlanul történik, azt nem kell óhajtani! ? 

Szatmári egyházmegye. Dr. Schlauch Lörincz szat-
mári püspök ö exciája bérmautjának kihatása Mára-
maros megye vallási és társadalmi életére. — 

Az egyháznak Jézus Krisztus által adott szelleme 
mindig ugyanaz marad. E szellem átalakította a nemzetek 
vallási és társadalmi életét ; keresztény jellegétől megfosz-
tani azt nem lehet. Midőn sz. Pál apostol a Rómában élő 
keresztények látogatására ment, ezek fiúi ragaszkodásu-
kat nvilvánitandók, előre siettek üdvözletére. Miként az 
apostolok meglátogatták az általuk alapított egyházakat, 
ugy látogatják meg utódaik a püspökök is híveiket ; mi-
ként az első keresztények fiúi ragaszkodást és hódolatot 
tanúsítottak főpásztoraik iránt, ugyanazt teszik a hivek 
ma is püspökeiknek ; a szellem ugyanaz, a társadalom min-
den rétegében keresztény. S ha a hitetlenség fátyolt vont 
is igazság napja ellen, a főpásztor szava eloszlatja azt, a 
keresztény érzület fölébred, a társadalom minden rétegét 
á t já r ja . E szellem nyert élő kifejezést dr Schlauch Lö-
rincz szatmári püspök ur ő excellentiája máramarosi bér-
mautja alkalmával. 

Máramaros megye bérezés vidékei a természet vál-
tozatos képében Isten mindenhatóságát közvetlenebbül 
tár ják föl, és a természetfölötti élet nyilatkozataira fogé-
konyabbá teszik a szivet. E tudattal áthatva léptünk a 
Tisza völgyébe. A sz. László idejére emlékeztető huszti 
vár romjainál elhaladva, Husztnál a megyei küldöttség 
élén Szaplonczay Miklós megyei főjegyző üdvözlé a fő-
pásztort, ki kegyeletes szavakkal emlékezett meg Mihálka 
László volt alispánról, ezeket mondván ; „Kiválólag le-
kötelezve érzem magamat a nemes megye ezen megtisz-
telő figyelme által, a mi annál becsesebb előttem, mert 
olyan időben fordul felém, midőn e megyét ért nagy 
veszteség emléke még mindig élénken foglalkoztatja az 
elméket és sziveket. Legyenek meggyőződve: együtt érez-
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tem a megyével. Fá j mindig, midőn egy, a tevékenység 
mezején megszokott, becsült alak tűnik le, maga után 
hagyván egy ürt, melyről kétkedve kérdezzük : van-e mi-
vel az ürt be lehetne tölteni ?" 

E szavakkal ő exciája részt vett a megye fájdal-
mában, szívében egyesítette a küldöttség érzelmeit, és 
küldetésének magaslatára emelkedett eme szavánál: „Es 
én nem merészeltem volna a jogosult fájdalomba zavaró-
lag belenyúlni, ha utam kéj-ut volna. De engem a köte-
lesség vezet, mely komolyságával annyiban találkozik a 
közhangulattal, amennyiben azon tényezőt állítja előtérbe, 
mely a fájdalomban és örömben egyaránt magasztos, egy-
aránt vigasztaló, egyaránt átkarolja az életet és a halált. 
Es ez a vallásosság." A vallásosságot emelé ki ; ez az, 
mely felül emelkedik minden dolgon; mely megszenteli 
a családot és a nemzetiségek traditióit, s a hazaszeretet 
szent tüzét mindenütt ugyanazon erővel és lelkesedéssel 
éleszti. 

A Tisza völgyében Visk, Bustyaháza, Técső, Hosszu-
mező mellett elhaladva, feltűntek a havasok égbe meredő 
csúcsai, feltűnt Sziget városa. Az ünnepiesen feldiszitett 
indó-háznál nagy néptömeg várakozott a magas vendégre; 
az előkelő közönség élén Szőilősy Antal polgármester a 
város örömét fejezé ki, hogy a szatmári egyházmegye 
püspökét a város kebelében üdvözölheti, és kivánta, hogy 
főpapi ténykedése alatt annyi tisztelője körében jól érezze 
magát. A főpásztor köszönetet mondott a nemes város 
részéről tapasztalt megtiszteltetésért, és a kifejezett ne-
mes érzelmeket a méltóságnak tulajdonitá, melyet képvi-
sel. Főpásztori és hazafiúi hivatásának tudata sugárzott ki 
szavaiból: „Csekélységem az egyház és a haza szolgálatá-
ban áll, és ha e kettős eszmét szem előtt tartva, hi vei m 
és polgártársaim javára közreműködni hivatva vagyok, 
legyenek meggyőződve, hogy ezt fokozott buzgalommal 
teendem azok iránt, kik oly szoros kötelékkel fűződnek 
hozzám, mint e város s annak lakói. Örvendeni fogok, ha 
rövid itteni tartózkodásom oly nyomokat hagy vissza, 
melyek e városra nézve áldásosak legyenek." A lobogók-
kal és illatos fenyőgalyakkal diszitett diadalivek emelték 
az ünnepies hangulatot. Schőnherr Ágoston főesperes 
szigeti plébános a templom előtti téren felállított díszes 
sátor előtt várta a főpásztort ; erre következett az ünne-
pélyes bevonulás a templomba, azután a tisztelgők foga-
dása. Estve az akna-szlatinai bányászok zenekara közre-
mükedésével a város lelkesedve fáklyásmenetet rendezett 
a főpásztor tiszteletére. Darabanth Gusztáv M.-Sziget ko-
ronaváros közönségének vallás és nemzetiségi különbség 
nélkül táplált legmélyebb tisztelettel párosult őszinte ra-
gaszkodását tolmácsolta, melylyel ő exciája ugy is, mint 
főpásztor, ugy is, mint szeretett magyar hazánk s nem-
zetünk kimagasló oszlopa iránt viseltetik. Istennek, az 
egyháznak és a hazának szentelt önfeláldozó buzgólkodá-
sát festé ékes szavaival. Erre ő nagyméltósága, vonatkozva 
a megye viszonyaira, a hazai állapotokra, az ezen irány-
ban táplált nemes törekvéseket egyesité, és a vallás ma-
gasztos tanaival zománczozva ráutalt, hogy mindezeknek 
egy fénypontban, a vallásosságban kell összpontosulni ok. 
„De feladatom mai megjelenésemmel csak a vallási térre 
van korlátozva, s távol minden politikai missiótól csak 

oda van irányozva, hogy megszilárdítsam azon tényezőt, 
mely a nemzetek életeben mindig oly hatalmas volt, me-
lyet nélkülözni nem lehet, különösen nemzetünknek nem : 
és ez a vallásosság. Csak a vallás őrizheti meg a hazafi-
ságot és a kölcsönös jogtiszteletet, a vallástalanság kos-
mopolitismuït szül és ez veszélylvel fenyegeti s elnyeli a 
nemzeteket. Érzem, hogy e feladattal hazámnak is szol-
gálok. Bár sikerülne küldetésemnek magasztos czéljait 
valósítani : ébren tartani a vallásos kegyeletet, fokozni a 
nemes erkölcsi érzelmek iránti ragaszkodást, megerősíteni 
az összetartozandóság érzetét. Ha ez sikerülne, ha sze-
rény működési körömben csak néhány homokszemmel 
járulhatnék azon épület fenntartásához, mely nemzetünk-
nek a jövőben biztos menhelyet adhasson ; akkor én a 
napokat, melyeket M.-Sziget városának vendégszerető 
falai közt töltendek, életemnek legszebb órái közé soro-
zom". — Julius 11-én vasárnap fényes segédlettel tar tot t 
sz. mise után ő exciája nagyhatású beszédet mondott, 
melyben fölemelkedve a vallás magasztos igazságaihoz, 
feltüntette a bérmálás szentségének jelentőségét, oktatást 
adott ugy a szülőknek, mint a bérmálandóknak. „A csa-
ládot nem a tudomány alapítot ta; megvolt ez minden 
tudomány előtt, nem is az tar t ja fenn, mert a tudomány 
rideg és számító, fenntart ja azt azon bensőség, mely a 
vallás által megszentelve, szivet szívhez köt örökre. Az 
anyaszentegyház, midőn a gyermekeket megáldja és a 
gyermekekben az egész családra terjeszti ki áldó kezeit, 
e bensőség megszilárdítására törekszik. Azt akarja, hogy 
a midőn a gyermekek hitökben megerősittettnek, az 
visszahatással birjon magukra a szülőkre is : hogy legyen 
az atya erős támasza a gyermekeknek, legyen az anya 
őrző angyala a család tisztaságának, mindnyájukat pedig 
kösse össze a szeretet, nem mint azt az emberek gondol-
ják, hanem mint azt az Isten teremti, őrzi és fenntartja. 

Julius 12-én ismét fényes napra virradt Sziget vá-
rosa ; e napon áldotta meg a főpásztor a szatmári irgal-
mas nénék uj nőnevelő intézetét. Az ünnepély Pály Ede 
szép prologjával kezdődött, melyet Szabó Emma volt 
intézeti növendék szavalt érzéssel és nagy hatással. Hadd 
álljon itt néhány sora ! 

„Miként a völgy igéző Kljomja 
Kitárja szép tündöklő szirmait, 
Hogy ejtse rá gyöngyharmatát az ég, 
Hogy hintse rá szelid sugarait : 
Ugy tár ja föl e diszes épület 
— Főpásztorunk — szép termeit neked ! 
Jöjj, esdj le rá az égből egy sugárt, 
Jöjj, hints le reá megáldó cseppeket ! . . . 

Két évtized előtt zarándokolt 
Szent Vincze kis családja föl, ide, 
Husz éve már, a legszebb küldetés 
Kötelmeit hogy hévvel tölti be . . . 
Élesztgeti, mint Veszta-kör, biven 
A női sziv legszentebb lángjait 
A honszerelmet és a szent hitet 
A földi lét ez üdv sugárait . 

Im készen áll a Veszták temploma, 
Kinyiltanak vidám szentélyei, 
Hol szent erények mint csillagok, 
Sok századon fognak fényleni ! . . , 
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Áldott legyen a kéz, mely alkotá ! i 
Áldott, ki mint hajdanta szent kegyed, 
A porból igy fakasztott liljomot, 
Szép Mármaros, a sziklák közt neked ! 

A prolog lendületes eszméi előkésziték a sziveket a 
megáldási ténykedésre. A főpásztor és segédlete egyházi 
öl tönyt véve föl, megkezdődött a felszentelés, melynek 
befejezte után ő excelentiája fenkölt szellemű beszédet 
tar tot t . Az u j intézet eredete, hivatása, rendeltetése és 
-culturális nagy jelentősége mesterileg vannak ebben le-
festve ; ide ik ta t juk azért azt teljes szövegében : 

„Hála az isteni gondviselésnek ! Ezrek óhaja ma 
teljesült ! A magasztos czél, melyet a helybeli kathol ikus 
hitközség évek előtt maga elé tűzött , és a melynek elé-
résében fáradhatlan buzgalommal működött , ma el van 
érve. En a midőn e ház fölött áldó kezeimet ki terjesztem, 
nem tudom, én vagyok-e szerencsésebb, ki a hitéletnek 
ezen nyilvánulásában azon szent elvek diadalát látom, 
melyeknek szolgálatában állok, és a melyeknek dicsősége 
•életemnek legszentebb, egyedüli feladatát képezi ; vagy 
önök előtt haj tsam meg fejemet, kik a szeretet ezen 
müvének létesítésére minden tehetségeket , eszöket, szi-
vöket , fáradalmaikat , filléreiket fe la jánlo t ták . 

Ezen intézetnek felállítását a szükség sugallta, az 
áldozatkészség előkészitette, a szeretet betetőzte. 

A magas kincstár ősi hagyományaihoz hiven legelői 
ment , és kötelességet vélnék mulasztani, ha it t ünnepélye-
sen hálámat és a katholikus hitközség hálá já t nem nyil-
vání tanám a telekért , a melyen intézetünket felállíthat-
tuk, és egyéb nagylelkű ajándékaiért , melyekkel bennün-
ket támogatot t . Dicsérettel emelem ki a helybeli főmér-
nöknek buzgalmát, ki az épület tervezetét kiváló szak-
ér te lemmel szerkesztette és mesterileg keresztülvitte. 
De szivemre ölelem a város kathol ikus hitközségét és az 
azt képviselő egyházi tanácsot, kik, élükön tevékeny lel-
készekkel, buzgón fáradoztak, felkeresvén a hazafiság 
szent érzelmeivel hozzánk csatolt más felekezetű polgár-
társainkat , igénybe vévén minden rangúaknak és sorsuak-
nak filléreit, létesítették azt, a mit alig reménylet tünk, 
•és mégis hőn óhaj to t tuk . 

Mélyen leborulok a Mindenható Isten előtt, ki azon 
véghetet len jóságával, a melylyel magyar nemzetünket 
magához karolja, megengedte, hogy ezen a központtól 
-oly távol eső vidéken a magyar civilizácziónak egy u jabb 
világító tornya felállittassék, mely jótékony sugarait e 
vidékre szétárasztván, a midőn a nőnevelés csarnokát 
képezendi, egyszersmind a vallásos és erkölcsös életnek 
kút for rása leszen. 

Igen, ez az intézet a magyar nőnevelésnek őrháza 
lesz, a hol gyöngéd női kezek a vallás szent érzelmeivel 
a haza szeretetét is ültetik a serdülő lelkekbe, a leendő 
anyákba és ez által előkészítik ama jövőt, mely, hogy 
nagy és dicsőséges legyen, mindnyájan óhaj t juk. A nevelés 
a vallással karöltve fog itt haladni, sőt a súlypontok erre 
fognak helyeztetni, és ezzel szilárd alapja meg lesz vetve 
azon műveltségnek, mely a midőn fölemel, egyúttal ne-
mesit, és varázserejével az ellenségeket is nemzeti esz-
méink és érzelmeink körébe fogja vonhatni. 

A hazafiúi érzelmek ápolása mellett a vallás erköl-

csi nevelés nein fogja nélkülözni azon u jabb v ívmányo-
kat sem, melyeket a századnak előhaladása a nevelés 
terén teremtet t . Előmenetel az ismeretekben, a józan 
gondolkodásban, a nemes érzelmekben ; haladás mindab-
ban, a mi a lelkes honleánynak szintúgy, mint az értel-
mes és fenkölt lelkű nőnek díszére szolgál : mindezek it t 
fogják találni ot thonukat . Határozot tan ki lesznek zárva 
a kétes elvek, a ki nem for r t eszmék, az a képzeletben 
káprázta tó , a gyakorla tban csak rombolóhatásu szabad 
irány, mely fejleszthet ugyan, de fejleszt kártékonyán, 
mer t letörli a gyengédségnek harmatát , mely a nőiségnek 
egyik legszebb kiváltsága. 

A tanítás és nevelés azonban ez intézetben csak 
szerény ha tárok között ff g mozogni. Czélunk egyelőre 
nem a felsőbb fokú nőnevelés, nem is a külön életpályára 
vagy nyilvános szereplésre való előkészítés : de éppen a 
szerénynek látszó feladatban rejlik annak kimondhatat lan 
fontossága. A féreg, mely a gyökéren rágódik, sokkal 
veszedelmesebb, mint az, mely csak a leveleket pusztít ja, 
és csak az a virág fejlődik vidoran, melyet zsenge ko-
rában gyeugédtelen kezek nem érintének. A romlatlan, de 
éppen romlat lansága miat t fogékony gyermeki sziv oly 
kincs, melyet minden ellenséges fuval la t tól meg kell 
őrizni ; de e sziv egyszersmind nyitot t könyv, melynek 
czimtábláját a nevelő i r ja . J a j annak, a kinek emlékéhez 
egy férfinak feldúlt é letpályája vagy egy nőnek fájdal-
mak és szenvedésekkel tetézett keresztut ja fűződik ; az átok 
a forrásra háramlik, mely a mérges italt szolgáltatta. 

Nem ideális nőket akarnak itt képezni, nem a nagy-
zás ingere az, mely az intézet szerény, alázatos tanító-
nőit vezeti, nem a fellengzés szelleme az, mely működé-
süket jellemzi ; a forrásnál ülnek s tiszta vizet adnak a 
leánykáknak, lelkökbe ültetni és ott ápolni kívánják azon 
erényeket, melyek egykor a nemes nőt, az imádandó 
anyát fogják a világ szemében tiszteltté tenni. 

Legyen tehát ez intézet a vallásnak és erénynek 
szentelve ; j á r jon karöltve a vallással az értelmi fejlődés ; 
Isten neve mellett álljon a hazának szeretete. Es vala-
mint én azt ma az Anyaszentegyház nevében megáldot-
tam, ugy kívánom, hogy a nagy Isten megszentelő ma-
lasztját ez intézet lakóitól soha meg ne vonja." 

A főpásztor beszéde után J akab Péter az intézet 
történetének főbb mozzanatait adta elő szellemesen együvé 
csoportosítván a jótevőket, kik az intézetre kezdettől 
fogva áldoztak, és bálával emlékezvén meg a főpásztornak 
éveken keresztül tanusi tot t nagylelkű áldozatairól. A nö-
vendékek nevében Kracz Gizella szavalta el Kovács An-
tal alkalmi költeményét, melyben megköszönték az inté-
zet megáldását. A pápai hymnus elzengése után a nagy 
jelentőségű ünnepély véget ért . 

A megye szivében kigyuladt lelkesedés egyesült 
a vidék örömével és lelkes hódolatával. Rahó az estére 
visszaérkező főpásztornak örömtüzeket gyúj tot t , kivilágí-
tást rendezett , hogy kimutassa, mily tiszta lelkesedést 
re j t magában kies völgye, melynek keblén a Tisza kris-
tály vize mellett oly csendes já téknak örvend. Körösme-

! zőn a gör. katholikus hivek is összesereglettek, hogy a 
j főpásztort láthassák és áldását vehessék. A Felsc-Vissóra 

vezető tágas völgyben a román ajkú gör. kath. hivek, 
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kik a mezei munkával valának elfoglalva, elősietének és 
térdelve fogadák a püspöki áldást ; az izraeliták minden 
községnél testületileg hódoltak. Akna-Szlatina, Sugatag 
és Rónaszék föltárták a sóbányák buzgó lelkesedését, a 
hivek buzgó áhítatát, szép énekét ; a bányászok fegy-
veres egyenruhában tisztelegtek, zenekaruk fokozá az 
örömet. Bocskó, Kabola-Pojána ugyanazon fiúi lelkese-
dést, tiszteletet és hódolatot tanusitá, és lelkesült a 
főpásztor kenetteljes szavain, melyeket valódi apostoli 
buzgalommal intézett a hívekhez 0 exciája minden 
plébánián a sz. mise elvégzése után szószékre lépett, és 
eszmékben gazdag, apostoli beszédet tar tot t a hívekhez 
és a bérmálandókhoz. Leikökbe önté, mennyire szükséges 
a hitigazságokat megismerni, ezeket az életben is gya-
korolni ; mily szükség van lelki bátorságra ; mily nagy 
kötelesség terheli a szülőket gyermekeik fölnevelésénél, 

a jó Isten szellemében megtartsák, és a rosz, a 
világ szellemétől megőrizzék ; és ezt az által érhetik el, 
ha hivek maradnak őseik sz. hitéhez, és buzgalmukat kö-
vetik. Ezzel nem elégedett meg a főpásztor, példájával 
is buzditólag hatott. Felső-Yissón intézkedést tett, hogy 
a plébániai templom kibővittessék, és a borsabányai hi-
vek lelki gondozása szerveztessék. Akna-Szlatinán leszállt 
a sóbánya mélyébe, atyai érdeklődéssel szemléié fiainak 
fáradságos munkálkodását; örömmel fogadá be Ada kir. 
főbányatanácsos szivhez szóló lelkes szavait, melyeket a 
fényárban uszó bánya mélyén intézett a főpásztorhoz. 

A máramarosi főpásztori látogatás mozgásba hozta 
az elméket és "sziveket; fölgerjeszté a legnemesebb ér-
zelmeket, melyeknek a vallás az alapja ; jótékony hul-
lámzást idézett elő a társadalom rétegeiben, és ezeket egy 
magasztos eszményi központ köré csoportosította. Dr. K. 

IRODALOM. 
= Egy „kath. irodalmi társaság" ügyében f. hó 

7-ére összehívott gyűlés alkalmából több oldalról felszó-
littatván, hogy jelezzük álláspontunkat, van szerencsénk 
jelenteni, hogy a Religio álláspontját mi kifejtettük e 
lap f. évi márczius 17-iki számában „A Szent-István-
Társulatról" czim és „Excelsior!" jelszó alatt. Kimutat-
tuk ott, hogy a „Szent-István-Társulat az alapítók con-
ceptiója szerint, nem pusztán könyvkiadásra és terjesz-
tésre vállalkozott részvénytársulat, hanem a könyvkiadás 
és terjesztés mellett, és annak alapjául, egyúttal tudo-
mányt és irodalmat mivelő, szabatosabban mondva : ka-
tholikus, vallásos szellemű tudományt és szépirodalmat 
népszerűsíteni hivatott egyesülete Magyarország egy-
házi és világi katholikusainak." Kimutattuk továbbá, hogy 
a Sz.-I.-T. eredeti tervezetében az uj alapszabályok V. 2. 
pontjában az van mondva, hogy a „társulat áll alapító, 
dolgozó és részvevő társakból." Az eredeti tervezet to-
vábbi részeiből kitűnik, hogy a Sz.-I.-T. dolgozó tagjai 
alatt a kath.. irodalom munkásainak évről-évre kiegészí-
tendő collegiuma, szervezete van contemplálva a Szent-
István-Társulat keretében. Ennélfogva, a mi álláspontunk, 

az, hogy a Szent-István-Társulat teljes irodalmi társulattá 
levén az eredeti tervezet értelmében kifejlesztendő, a 
Lonkay és társai által tervezett „kath. irodalmi társaság* 
mozgalmának mindenek előtt a Szent-István-Társulatho& 
való viszonyára nézve kell tisztába jönni. Két általános 
„kath. irodalmi társulatra" nincs szükségünk. Elég e g y : 
a Szent-István-Társulat. Speciál is t. i. egyházmegyei, vagy 
szakszerű p. szépirodalmi, tudományos, ifjúság- és nép-
irodalmi kath. társaságoknak a Sz.-I.-T. mellett még volna 
értelmök ; de ezek is csak akkor mozdíthatják elő a kath. 
közügyet teljes erővel, ha a Sz.-I.-T.-tal karöltve járnak. 

A tervezett „kath. irodalmi társaság" ügyének si-
kere tehát annak a Sz.-I.-T.-hoz való viszonyában gyö-
kerezik. Ennek eltalálása körül forog minden. 

VEGYESEK. 
f Liszt Ferenczet (1811—1886.) az egész müveit 

világ gyászolja. Mi is emléklombot teszünk sírjára, mert 
viharos élet után végre mindennap imádkozó ember és 
az egyházi rend világhírű tagja lett, ki mint zongora-
király a világi zene, mint szerző a vallásos és egyházias 
zene terén teremté legnagyobb alkotásait, melyek nevének 
elenyészhetetlen dicsőséget biztosítanak a földön. Halálá-
ban és sírja körül ragyogóan ohajtot tuk volna nyilvá-
nulva látni az egyházi jelleget. Az örök világosság fé-
nyeskedjék lelkének ! 

— XIII. Leo pápa brevében válaszolt Cantu Caesar 
levelçre, melyben a nagy történetíró azt jelenté a szent-
atyának, hogy müveit újból átnézni és javítva óhajt ja 
kiadni. 

— „De ratione vitae in Pontificatu degendaeE 
czim alatt következő epigrafében csinált magának X I I L 
Leo pápa életrendet : 

AGE . IAM 
ENITERE . ENITERE . O . LEO 

ARDVA . QVAEQVUE . FIDENTER . MOLIRI 
DVRA . FORT1TER . PATI 

NE . REFORMIDES 
DEVEXA . IAM . AETATE . EMENSOQVE . PROPEMODVM 

VITAE . CÜRSU 
REBVS . CADVCIS . ABDICATIS . CONTEMPTIS 

ALTIORA . APPETENS . ANIMO 
AD . CAELESTEM . PATRIAM 

CONSTANTER . ADSPIRA. 
— A dán kutholikusoknak f. hó 10-én nagy ünne-

pök volt Odenseben. Ezer éve, hogy itt, sz. Albanus 
egykori templomában, sz. Kanut dán király meggyilkol-
tatott . Ereklyéi jelenleg a protestáns íőegyházban nyugsza-
nak. A katholikusok ünnepe napjára ez a protestáns dóm 
is zászlót tűzött ki és az ereklyetartó virággal megko-
szoruztatott. A dán katholikusok, kikhez számos hitro-
konuk csatlakozott Svéd- és Norvégországból, mostani 
kis templomukban szent misén voltak jelen, azután á t -
mentek a protestáns dómba a szent király ereklyéinek 
tiszteletére. 

— Ez is közeledés a katholicismushoz. A bádem 
protestáns generalsynode, „halottak napjá"-nak behoza-
talát határozta el. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

t f u d a p e s t . 1886 . Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . ( P a p n ö v e l d e - u t c z o 8 . sz.) 
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XIII. Leo legújabb költeményeiből. 
AD BEATEM VIR GIN EM MARIAM. 

Precationes. 

I. 
Ardet pugna ferox ! Lucifer ipse, viden', 

Horrida monstra furens, ex Acheronte vomit. 
Ocius, alma Parens, ocius affér opem. 
Tu mihi virtutem, robur et adde novum. 
Contere virgineo monstra inimica pede. 
Te duce, Virgo, libens aspera bella geram ; 
Diífugient hostes; te duce, victor ero. 

II. 
Auri dulce melos, dicere MATER AYE, 

Bicere dulce melos, 0 PIA MATER AYE ! 
Tu mihi deliciae, spes bona, castus amor ; 
Rebus in adversis tu mihi praesidium. 
Si mens sollicitis icta cupidinibus, 
Trista et luctus anxia sentit onus ; 
Si natum aerumnis videris usque premi : 
Materno refove Virgo benigna sinu. 
E t cum instante aderit morte suprema dies, 
Lumina fessa manu molliter ipsa tege, 
E t f'ugientem animam tu bona redde Deo ! 

LEO P P . XIII . 

Világszemle. 
I L 

Híres név a történelemben — Canossa vára. 
IV. Henrik német királynak három teljes napig 
kellett jó csipős időben mezitláb s a bűnbánók 
szőrzsákjába burkolva peniteneziát tartani, hogy 
a pápától felmentést és elismerést uyerjen. 

Canossa vára századunkban is méltónak bi-
zonyult nagy kiréhez. Bismarck herczeg, a mint 
tudjuk, váltig mondogatta: „nach Canossa gehen 
mir nicht!" Hosszú vonakodás után végre mégis 

e lment; s a „lumen de coelo" pápája oly ked-
vessé, fényessé, sőt dicsővé tet te Bismarckra 
nézve Canossát, hogy a vaskanczellár onnan — 
a pápai Krisztusrend nagykeresztjével mellén tér t 
haza babérjait élvezni. 

Bajorország kis Bismarckja, a hires „szájko-
sár-törvény" alkotója, a melynek annak idején 
egy dr Haneberg is áldozatul esett,1) dr Lutz, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter — szintén 
megkivánta a Krisztus-rend brilliántos nagyke-
resztjével végződő canossai utat . Most, midőn 
nincs már eszelős király, a kit saját uralko-
dóháza, egyháza és országa érdekeivel homlok-
egyenest ellenkező irányban lehetett inspirálni; 
most, midőn a bajor kamara katholikus többsége 
végre valahára érvényt akar szerezni annak, hogy 
ha ö a többség, akkor a bajor kormány vele vagy 
öszhangban legyen, vagy pedig távozzék : dr Lutz 
ur, a kinek az eszelős király alatt a kormány-
zás annyira megtetszett s mintegy természetébe 
ment át, kapta magát s bizonyitványt áll í t tatott 
ki magának Luitpold regens-herczeg által a felől, 
hogy o is volt ám már Canossában s a pápa őt 
nemcsak nem kárhoztatta, sőt „ teljes megelégedését 
fejezte ki a kath. egyház helyzete fölött Bajor-
országban," — tehát a bajor kamra katholikus 
többsége ne haragudjék oly nagyon reá, — mert 
különben magával a pápával gyűlik meg a baja, 
a ki ő vele — Herr von Lutz-czal — „teljesen 
meg van elégedve." 

Ez az értelme, sőt ezek még részben sza-
vai is annak s nyilatkozatnak, melyben Luit-
pold bajor regens-herczeg a hires Lutz-minisz-

Courrier de Bruxelles, jul. 12. 
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terium lemondására Lutz ur ízlése szeriut vá-
laszolt. „Ich empfinde es mit besonderer Freude, 
dasz zu öfteren Malen von der höchsten katho-
lischen kirchlichen Autorität (ki lehet ez más, 
mint a pápa ?) die vollkommene Befriedigimg über 
die Lage der katb. Kirche in Bayern ausgespro-
chen worden ist." *) 

„Mesteri fogása valóban — a politikai ra-
vaszságnak! kiált fel a kétszáz éves „ Augsb. 
Postz."2) eg3'ik vezérczikkirója. Hogy az ultrámon-
tánokat lefegyverezze s meglepje, Herr von 
Lutz maga is „ultramontán" lesz, felkerekedik 
és átsiet a hegyeken, ultra montes, hogy Ró-
mában „ fö ld i üdvét" megtalálja, a mi tudvalevő-
leg, egy bajor államügyész magyarázata szerint, 
az igazi ultramontánoknak jellemző ismérve ; segít-
ségül hivja (a katholikus kamarai többség ellen) a 
legfőbb egyházi tekintélyt, a melyet ezelőtt a tév-
mentesség defmitiója miatt „államveszélyesu-nek 
tartott , a melynek beavatkozása az állami ügj^ekbe 
szerinte „eminens veszély;" és miután egykor 
az „ókatholikus" lázadást a pápa tekintélye ellen 
nemcsak bátorította, de tényleg támogatta, és a 
Róma elleni engedetlenség szószólóit védelmében 
részesítette : most a „Rómalocuta—causa finita "-ra 
appellál és a pápát minden áron védnökévé és 
protektorává akarja tenni. Bámulatos változása 
a dolgoknak s csodálatos gúnyja a sorsnak! „Mi-
nisztérium Bajorországban a pápa és püspökök 
kegyelméből! — irja a szabadelvű ,Phälz. Zeit.' 
— igy lehetne a legújabb müncheni nyilatkoza-
tok után a Lutz-minisztériumot nevezni. Az 
„ókatholicizmus" nevelő atyja, a szájkosár-tör-
vény édes atyja, valamennyi kulturharczosok 
büszkesége és öröme, Herr von Lutz, most a pá-
pai és püspöki czimádák ránczai mögül dugja 
ki a fejét és mint az egyház védencze mutatja 
be magát a bajor katholikusoknak !.. . Lutz ur hi-
res minta szerint dolgozik!" 

Ah igen, igy folytatja a ,Postz.', sok ut, 
számtalan nyom vezet fel Rómába, és sok ellen-
sége Rómának volt már kénytelen a nélkül, hogy 
tudta és akarta volna — oda menni. Igy gú-
nyolja ki a történet az embereket, igy készülnek 
a pápaság diadalai ! A protestáns birodalmi kan-
czellár a pápát kérte fel Német- és Spanyolor-
szág közt biróul; az „ó katholikus" bajor mi-
niszter szintén a pápai arbitriumra hivatkozott: 

Schweiz. Kirchen-Zeitung jul. 24. 
2) Jul. 30. 

vájjon azonban épp ugy meg lesz-e Lutz ur a 
végeredménynyel elégedve, s vájjon ő is meg-
kapja-e a Krisztus-rendet, mint Bismarck — az 
igen kétséges. Ne dicsérjük a napot nyugta 
előtt! Mi katholikusok, mint mindig, teljes biza-
lommal fordulunk Róma felé, Egész Bajorország 
úgyszólván „ultramontán" lett és mohó vágygyal 
les minden római h i r t ; és ebben, a mint a ,Do-
nau-Zeit.' igen helyesen jegyzé meg, szintén tény-
leges elismerése rejlik a pápa magasztos missió-
jának." Roma — és Berlin, ez volt néhány hó 
előtt az általános thema ; most igy szól a thema : 
Borna és München ! 

Mi ultramontánok, igy végzi a ,Postz.', igen 
örvendünk Róma e tekintélyének, s annak a 
súlynak, melyet szabadelvű részről Róma meg-
elégedésére is kénytelenek fektetni; hanem hát, 
úgymond a liberális „Frank. Kurier", a mi a 
katholikusoknak örömére szolgál, az „nekünk 
gondokat okoz." Elhisszük ! 

Hanem hát a dolog nem maradt folytatás 
nélkül. A regens berezeg nyilatkozata Róma 
„teljes megelégedéséről" az „ókatholikus" Lutz-
kabinet iránt — óriási viharát kelté a nyilatko-
zatok és tisztázásoknak — fel egész Rómáig. És 
ezekből az tűnik ki, hogy Herr von Lutz na-
gyobb róka a politikai taktikában még Bismarck-
nál is ; de minthogy az ő lelke egészen más anyag 
ból van gyúrva, mint a Bismarcké, azért ő Krisz-
tus-rendet, mig az marad a mi, bizonyosan nem 
fog kapni. 

A protestantizmus és liberalizmus destruktiv, 
anarchistikus irányzata. 

(Folytatás). 
Némely emberek ellenmondásai valóban csodálato-

sak. A ki kigúnyolt minden vallást, a ki tagadta Isten 
létét, a lélek halhatatlanságát, a ki nevetség tárgyává 
tette az erkölcsiséget s azt alapjában aláásta, azt mindig 
védték, sőt dicsérni is tudták. De hát ezek után mi jog-
gal panaszkodnak, ha a vagyon, a család, és a társadalmi 
rend veszélyeztetve van ? A vagyon szent : . , . de csak-
nem szentebb Istennél ? vagy talán családi és állami tör-
vények nagyobb fontosságúak az erkölcs örök elveinél vagy 
talán ezeknek alkalmazásánál és kifejtésénél egyebek ? 

Miért színlelnek erkölcsi megbotránkozást a radika-
lizmus tendencziái felett azok, kik magok is az egyházi 
vagyon ellen támadtak, kik az istentagadókat védték vagy 
legalább helyeselték az efféle kísér le teket? 1 ) 

Igy irt Balinus, a katholikus tkeologus, és bölcsész 
már ötven évvel ezelőtt. A 19 század államférfiai szavait 

>) Balmes. i h. 
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nem méltatták figyelmökre. Három évvel ezelőtt a züri-
chi „Socialdemokrat", a német socziáldemokrata mun-
káspárt hivatalos közlönye a következő czikket hozta : 

„Hiába! . . . nincsen másképp, s azért be kell val-
lanunk, hogy a socziáldemokracziának leghatalmasabb 
ellensége a kereszténység . . . Valamint oly oktalan val-
lás mint a kereszténység, 2000 évvel ezelőtt is csak ugy 
verhetett gyökeret, hogy az emberiség siralmas sülyedt 
állapotban fetrengett ; ugy azóta sem tett egyebet, mint-
hogy a helyett, hogy a nyomor és inség megszüntetésén 
fáradozott volna, ezeket czéljaira és vétkei takarójául 
használta . . . Minthogy azonban jelenleg Németországban 
az állami és társadalmi állapotok megbirálása igen meg 
van nehezítve, az atheistikus eszmék terjesztése ellenben 
akadálytalanul űzhető, azért minden elvtárs — kinek ke-
zei. más tekintetben kötve vannak — igyekezzék atheisz-
tikus, természettudományi, különösen darwinisztikus ira-
tok terjesztése által a jó ügyet segíteni. Ha a bornírt 
bourgeois-k nem is akarják elhinni, mégis csak igaz az, 
hogy ha egyszer kivertük az emberek agyából az Isten 
fogalmát és ha üres koholmánynak látják a túlvilági 
menyországról szóló mesét ; majd ezen a világon iparkod-
nak maguknak mennyet teremteni. A ki tehát a keresz-
ténység ellen küzd, egyúttal a monarchia és kapitalizmus 
elli l ) 

Még a legújabb időkből is néhány esetet akarunk 
felhozni, mivel ezek minden beszéd nélkül hatásosabban 
szólnak. 

1881 april havában, a II. Sándor czár ellen intézett 
merénylet alkalmával a „Kölnische-Zeitung" következő-
képen ir : „Bámulandó az az arczátlanság, melylyel az 
összes nihilista sajtó az igazságot egész rendszeresen fel-
forgatja. A nihilista lapok és népgyűlések a czár meg-
gyilkoltatásáról mint egyszerű „kivégzésről," a nihilisták 
kivégeztetéséről, mint „gyászos gyilkosságról" beszélnek." 

1882. május hóban a Most soczialdemokrata által 
Londonban alapított „Freiheit" hirlap Lord Cawendisch 
meggyilkoltatását a „népigazságszolgáltatás hősi ténye" 
nagyszerű és csodálatraméltó tette gyanánt ünnepli. „A 
politikában — úgymond — nincs gyilkosság, csak aka-
dályelmozditás". S ezen a mi „liberálisaink" igen felhá-
borodának. Pedig a ki a mult összes forradalmait dicsőiti, 
az nincs feljogosítva a jelen forradalmárait elitélni. 

A leydeni gyűlés 1880. aug. 28-ki manifesztumában 
az úgynevezett „soczialista törvény" kibocsátása alkal-
mával következőleg nyilatkozik : „Elleneink, a kormány 
és bourgeois-k, a békés megoldásnak még csak lehetősé-
gét is kizárják s ez által az ügyeket szükségképpen erő-
szakos megoldatás felé haj t ják. Németország jelenleg 
uralkodó politikai és gazdászati hatalmasságai alkuról, 
békés kiegyezésről mit sem akarnak tudni ; háborút, irtó 
háborút akarnak. Ám legyen ! Ha ők ugy akarják, legyen 
irtó háború, a felelőség őket terheli." Ugyanily hangon 
felelt 1881 márcz. 31-én a birodalmi gyűlésen a kor-
mány képviselőinek Bebel : „Mi békés uton akarjuk el-
érni a reformot, s önök felelősek, Ha ez útról letérünk." 

A 16. század egyház-politikai forradalmárai — kiket 

„reformátorok" nevén ismernek — a pápa és a császár 
ellen irányult lázadásukat egészen hasonló módon szépít-
gették. 

A socziáldemokracziában és a nihilizmusban talán 
mégis legalább annyi jó van. hogy sokakat — kik a 
modern „gondolatszabadság" daczára sem tanultak meg 
gondolkodni, valahára észre térítenek ! 

Heeren, a híres göttingeni történetiró, a reformá-
czió főérdemét abba helyezi, hogy kivivta, miszerint 
„gondolhatunk a mit akarunk, s kimondhatjuk mit gon-
dolunk," S e nagy szabadság századunk felvilágosult-
sága előtt a legszentebb emberi jog. — Pedig e szabad-
ság épp oly veszélyes és jogtalan, mint a „szabadság" 
cselekedni, amint nekünk tetszik, miután ez utóbbi az 
előbbinek csak szükségszerű következménye. A helytelen 
cselekvés csak a helytelen gondolkodás következménye.2) 

Egyébiránt, a modern „szabadság"-theoriákat min-
dig csak tespedt lelkű dotrinärek és gyengefejü ideolo-
gusok védték. Tényleg minden szabadsághős, liberális és 
forradalmán, mihelyt a kellő hatalom birtokába jut , a 
legkegyetlenebb, legönkényesebb és legtürelmetlenebb 
despota. 3) 

Jól mondja Haller Lajos a 18. század franczia böl-
csészeiről, kiket a modern liberalizmus ősei gyanánt tisztel : 
Az encyclopédistáknak az volt főczéljuk, hogy az ember 
szellemi tekintetben minden idegen hatalomtól függet-
lenitessék (a miért a találó „szabadelvű" nevet nyerték) 
oly "formán, hogy kiki csakis saját értelme után indul-
jon." Ha az urak kissé következetesek, úgy e sajátságos 
eszmét minden tudományra és művészetre kiterjesztik 
vala. De beérik e jó urak azzal, hogy az embert csak a 
vallásban, a tudományok elsejében teszik teljesen függet-
lenné minden hittől. Jó hogy nem követelték, miszerint 
az ember a gyógytanban, épitészettanban stbben is csak 

') Socialdemokrat (Zürich) '21. sz. 1880. május 25. 

') A reformáczió 3 százados évfordulója alkalmával mondott 
beszéd 1807. november 2. Verm. hist. Schriften I. 112. 

2) Thom. Hobbes, Leviathan, c. 18. : „Actiones ab opinioni-
bus ortum habeut, in harum ergo regulatione consistit regulatio 
civium." 

;i) Comte : Philosophie Positive. IV. 51. : „La tolérance systé-
matique ne peut exister, et n'a réellement jamais existé, qu'a l'égard 
des opinions regardées comme indifférentes ou comme douteuses, 
ainsi que le prouve la pratique même de la politique révolutio-
naire, malgré sa proclamation absolue de la liberté de consci-
ence . . . L'intoJérance du protestantisme n'est certes pas moins 
tyrannique, que celle tant reprochée au catholicisme . . . On sait 
avec quelle terrible énergie les directeurs de la revolution fran-
çaise ont tenté d'obtenir l 'assentiment général, volontaire au forcé, 
aux dogmes essentiels de la philosophie revolutionaire, alors re-
gardée comme la seule base possible de l'ordre social, et par cela 
même, au-dessus de toutes disenssions." A genti liberális tanár, 
Laurent is azt mondja : „La plupart des historiens attribuent la 
tolerance à l'influence de la Réforme. Si les reformateurs y sont 
pour quelque chose, c'est bien malgré eux ; il ne faut donc pas leur 
faire honneur d'une liberté qui à leurs yeux était un crime de lèse-
majesté divine. — Locke aussi bien que Bayle refusent la tole-
rance aux papistes. N'est ce pas une preuve bien évident que le 
protestantisme ne comprenait point la vraie liberté ?" Ha to-
vábbá azt állitja, hogy a hitetlen bölcsészetnek köszönhető a sza-
badság : e naiv tévedésre Comte a fentebbiekben eléggé megfelel. 
Laurent, La Revolution franc. 2. p. p. 299, -307 (Etudes'sur histoire 
de l'humanité. T. 14. 1868 

10* 



84 RELIGIO. 

saját értelmét kövesse és senkinek — bár e dolgot jobban 
értse is — hitelt ne adjon. 

Az eszme, „az embert szellemi (tudományos) dol-
gokban minden idegen tekintélytől függetleníteni" felté-
telezi, miszerint mindenki rendelkezik oly tudományos 
képzettséggel, tágas ismeretekkel és beható éles látás-
sal, hogy idegen vezetésre nem szorul, hanem alap-
jaiban fog fel mindent, s maga a tekintély, szóval értelmi 
függetlenséget tételez fel, mely — igaz ugyan, hogy — 
minden tudományos törekvésnek végczélja, de csak a leg-
nagyobb szellemeknek rendkivüli lángelméknek jut osz-
tályrészül s ezeknek is csak egyik másik szakában az 
emberi tudománynak, de soha összesben. A többi pedig 
kik ily fényes tulajdonokkal felruházva nincsenek, de te-
vékenységükben mégis elvekre és ismeretekre szorulnak, 
mások tekintélyének kell, hogy higyjenek akár igazi 
bölcsnek, akár pedig bölcsnek látszó esztelennek. Semmit 
sem hinni teljes lehetetlenség s az igazban — vagy ha 
ugy tetszik : a régiben való kételkedés nem más, mint a 
nem igazban — vagy az újban való hit. Amaz őrült vál-
lalatnak az embereket szellemileg minden más tekintély-
től függetleníteni, eredménye nem volt egyéb, amint 
hogy nem is lehetett, mint Voltaire és tanitványai tekin-
télyét állítani a régi tudósok tekintélyének helyébe, az 
utóbbiak tanát elnyomni, s helyébe az előbbiekét emelni, 
mi által ismét csak oda jutot tunk, a hol voltunk, van 
mester és tanítvány, tekintély és hit a tekintélyben. 

Azt követelték, hogy az eddigi tanokkal szemben 
tagadják meg a hitet, de a fennen hirdetett szellemi füg-
getlenség ellenére: saját tanaik számára még nagyobb 
arrogancziával és fanatizmussal követeltek hitelt, mint 
előttük bármily szekta a világon.x) Csata kiáltásuk 
mindenkor „ész" volt, de ezalatt csak a saját tanaikat 
értették s mindenki, a ki elveiket vakon el nem fogadta, 
vagy vele született értelme által mást látott valónak, 
mint ők, ostoba volt ; sokat beszéltek a tolerancziáról, de 
csak azért, mert őnekik nagy szükségök volt rá, de más 
nézetüekkel szemben nálok türelmetlenebb senki sem 
v o l t ; 2 ) tökéletes „sajtószabadságot" követelnek, de csak 
saját és párthiveik számára, mert mindjárt kezdetben is 
folyton azon mesterkedtek, hogy elleneik iratait — ha 

La partie qui gouverne doit respecter la partie qui en-
seigne (a bölcsészek) et ne pas croire surtout en savoir plus qu' elle ! 
Mercier: Notions claires sur les gouvernements. 1787. I. p. t . 
„Nous sommes les vrais prophètes du genre humaines pour in-
struire et pour jouger les autres hommes. Le genre humain est 
notre pupille — notre sagesse met l'univers à nos pieds." Diet. 
Encyclop. art. Gloire, art. Encyclopédie, Essai sur les préjugés, p. 
151. Helvetius : De l'esprit- I. Discours p. 110 Holbach: Le chri-
stianisme dévoilé, préf. p. IV. sq. 

2) Haller Albrecht már 1759-ben mondá : „Oly heves ujitók, 
mint Voltaire és Helvetius ölnének és gyilkolnának, ha elegendő 
hatalmok volna." Göttinger Gelehrte Anzeiger 1759. 1034 1. „Az 
ujabb bölcsészet kegyetlenül üldöz mindenkit, aki nem tartozik 
hivei közé" J. ibid. 1768. 852. 1. A türelemhirdető Voltaire, az 
udvariasság és műveltség mintakép, mindig „bêtes puantes, ma-
rauds, ânes, faquins, polissons, cuistres, pédants, oisons, stb." czi-
mekkel gyalázta ellenfeleit, kiket nem tudott megezáfolni. — Akár 
csak a berlini türelemhirdető nikolaiták, kiknél napirenden vannak 
az ily czimek : „orthodox barom, fajankó, birka, sötétencz, zsarnok, 
•zolga, barát koponya, fanatikus, csaló stb. stb. 

lehet az államhatalom segélyével elnyomják ; később pe-
dig — midőn sikerült nekik világi trónt is vonni szövet-
ségökbe — nem csak hogy mestereiket istenitették, ha-
nem azokat, kik ellenök irni merészkedének, börtönnel, 
száműzetéssel és halállal fenyítették, ugy annyira, hogy 
e tekintetben az inquisitorokat és zsarnokokat is felül-
múlták. x) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
Budapest, aug. 6. A mi lutheránusaink és a Gusztáv 

Adolf' eyylet. — Mily nevetségesen hangzanak ama badar 
vádak, melyek az „ultramontanismus" rémképéből oly 
gyakran, oly igazságtalanul levonatnak! Tudja az egész 
világ vagy legalább kis jóakarat mellett tudhatná, hogy 
mi fűzi hazánk és minden más ország katholikusait 
Rómához, mi vezeti testi-lelki szemeit a hegyeken 
tul oda, hol azt Péter sirba téve és Rómának dobog 
A katholicismus egész múltja, ha valahol legélénkeb-
ben, saját édes honunkban bizonyítja, hogy a Rómá-
hoz, az annyira hangoztatott „külföld"-höz hitben, tisz-
teletben és engedelmességben való ragaszkodás és csat-
lakozás nem csak hogy nem bénítja, apasztja a hazafiság 
szent árját , hanem inkább azt dagasztja és növeli. 

Különben ma már nem annyira a tudatlanság, mint 
inkább a gonosz lelkület az, mely a rég elkoptatott, de 
azért mégis mindig újból és újból femelengetett szóla-
mokat az ultramontanismusról ismételgeti. Komoly em-
ber talán csak nincs, ki arról volna meggyőződve, hogy 
rossz hazafiak vagyunk, ha jó katholikusok, a szó leg-
szebb és legnemesebb értelmében vett ultramontánok 
vagyunk. Gonosz lelkület ellen nincsen érv, ott csak az 
önvédelem jogosult és kötelező. 

Ily gondolatok között olvastuk végig a lutheránu-
sok dunántuli kerületi gyűlésének lefolyását, melyből 
egy feljegyzésre méltó mozzanatot akarunk kiemelni. A 
Kőszegen tar tot t kerületi gyűlés egyik tagja indítvá-
nyozta, hogy a lutheránusok inkább önerejükre támasz-
kodjanak, és a németországi Gusztáv-Adolf-egyesülettől 
többé ne fogadjanak el segélyt. E tény maga nem va-
lami különös, de az indokolás annál érdekesebb. Indítvá-
nyozó ugyanis azzal támogatta javaslatát, hogy „a Gusz-
táv-Adolf-egylet az ujabb időben inkább látszik nemze-
tiségi, mint protestáns irányzatnak hódolni." Az érvelés 
meglepő, jól lehet a dolog nem uj. A protestánsok 
elvetvén az egyetemes, a katholikus egyház eszméjét és 
tanát, természetszerűen részleges, nemzeti felekezetekre 
szakadtak. Egyesítő kapcsot nem ismernek, mert szigorú 
protestáns felfogás szerint még az egyes hitközség tagjai 
is szabadon állapítják meg hitvallásukat. A symbolum. 
mint a hitegység záloga, merő ellentétben áll a liberum 
examen-nel. mint a protestantism us palladiumával. Egy-
ség és protestantismus ; contradictio in terminis. 

') 1790-ben Voltairet és Rousseaux a pantheonba vették fel 
s „blasphemes contre la philosophie" halálbüntetést érdemlő bűn-
tény gyanánt tekintetett. Haller (L. Restauration der Staatswissen-
schaften. (?) Winterthur 1820. 34. I. 112. 116. 139 11. 
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Amit dogmatikai alapon nem létesíthettek, azt más 
utón akarták elérni. Az egység nagy eszméje reájok is 
hatott és mivel a vallási egység csak alapdogmáik fel-
adása által érethetett volna el, kerestek más alapot és 
teremtették a nemzetiségi alapot. Történeti és közjogi 
akadályokkal, határvonalakkal és sorompókkal nem törőd-
tek és a naturalizmussá lesoványodott vallási momentum 
helyébe lépett a csillogó és megvesztegető, de üres és 
veszedelmes szó és meglett a cosmopolitismus. Mennyire 
üt el ettől a katholicismus világot egyesitő és országokat 
fenntartó egysége ! diversitatem gentium in unitatem fidei 
coadunans ! sürgetvén az egységet, de tisztelvén a tör-
téneti és közjogi alapból származó külön jogokat ! 

Ha valahol, ugy Kémetországban, a protestantismus 
főfészkében és hordnokában megvolt a talaj, megvolt az 
erő hozzá, hogy az önmagában majdnem semmi hóditó 
erővel nem biró protestantismusnak megadja amaz irány-
zatot, mely protestáns czégér alatt más czélokra hódítson. 
A Gusztáv-Adolf egylet csak egy ága, csak egy tényezője 
a protestáns propagandának. Vallási czélok örve alatt 
fejleszteni a német öntudatot, ébren tartani az összetarto-
zandósog eszméjét, szítani az elégedetlenséget, terjeszteni 
a mondva-csinált panaszokat a kegyetlen barbár elnyo-
matás felett és igy vallási czégér alatt rut politikai üzel-
meket folytatni, az képezte a külföldről és különösen Né-
metországból annyi áldozattal folytatott protestáns propa-
gandának végczéljait. 

Mi azt többször hangsúlyoztuk, mi már ismételten 
reá utaltunk ezen viszonyra és midőn protestáns atyánkfiai 
hazafiságát általában véve gyanúba fogni soha sem mertük, 
felszólaltunk, hogy az egyesek által ápolt és annyi ve-
szélyt magában rejtő nexust félbeszakítsák. Szavaink 
persze eredmény nélkül hangzottak el. Most már önma-
gok, lutheránus atyánkfiai körében is akadt hazafias fel-
szólaló, ki bár későn, de mégis csak észreveszi, hogy a 
Gusztáv-Adolf-egylet nem csak ujabban, de bizony inde 
ab ovo nemzetiségi irányzatnak hódol és inkább az ő 
nevére kiván támaszkodni, mint idegen segélyre, mely 
annyi lealázó és gyanuteljes következményt magában rejt . 
Szavainak lesz talán nagyobb sikere, több eredménye. 

Mi üdvözöljük őt és biztosítjuk legmelegebb rokon-
szenvünkről. Szakítsanak lutheránus polgártársaink min-
dennel, mi őket a legkisebb gyanúba hozhatná és tanul-
janak inkább áldozni, ha kell nélkülözni, mint elfogadni 
oly segélyt, melyet magyar ember legszentebb érzelmei-
nek gyanúsítása vagy veszélyeztetése nélkül el nem fo-
gadhat. ? 

Róma. Az itteni német művészi körökben nagy az 
aggodalom ama sors miatt, mely a német művészet né-
hány mestermüvét fenyegeti. A kitűnő freskó-festmé-
nyek, melyeket Cornelius, Overbeck, Veit és Schadow a 
Casa Zuccariban közösen festettek, a német kormánynak 
eladattak, s az a hír, hogy avval a tervvel foglalkoznak, 
miszerint említett festmények a falakról levétetnek és 
Berlinbe szállíttatnak. Az ábrázolások József életére vo-
natkoznak : József álmai s testvéreinek megismerése (Cor-
neliustól) ; József eladatása s a hét terméketlen esztendő 
jelképes ábrázolása (Overbecktől) ; a hét termékeny esz-

tendő jelképes ábrázolása (Veittől) ; a testvérek, a mint 
József véres ruhájá t Jákobhoz viszik (Schadowtól). 

Különösen ama művészek tanítványai az emiitett 
terv felett nagyon sajnálkoznak és számos oknál fogva 
kívánják, hogy e képek jelenlegi helyükön meghagyat-
tassanak. Először és joggal attól félnek, hogy a freskók, 
melyek falra vannak festve, s ugyanazért a fallal együtt 
leveendők és elszállitandók, ez által nagy kár t fognak 
szenvedni. Valójában egy közülök építési változás foly-
tán máshová áthelyeztetvén, tetemes kár t szenvedett. 
Hisz a freskók hatása már az által is sokat vészit, ha 
ama helyről eltávolíttatnak, melyre a művész őket festette, 
s azért az ily képek levevése csak akkor van helyén, ha már 
nincs más remény azokat más módon megsemmísitésöktől 
megóvni. Ama férfiak egyik tanítványa ezeket mondá : a 
ki e régi mestereket ismerte, s tudja, hogy gondolkoztak, 
az megértheti és érezheti, mennyire lennének kétségbe 
esve, ha tudnák, hogy müveik helyeikről eltávolitandók. 
A hely, hol dolgoztak, különös megszentelés tárgya, 
annyival inkább, mivel sok német művész és jóbarátok 
voltak, kik itt együttesen ugyanazon szellemben dolgoz-
tak. S épp e helyen e képek a német művészi világra 
nézve különös jelentésűek. Róma, a mint tudva van, mű-
vészeti tekintetben is ama központ, hova az egész világ 
özönlik ; s azért Németországra nézve mindenesetre meg-
tisztelő jelenet, hogy a német művészek ott nagyszerű 
remekmüveket hagytak hátra. A világ semmi más nem-
zetsége sem mutathat fel hasonlót, s hiába keresünk 
franczia, angol vagy spanyol nagyobb jelegtőségü mun-
kákat. melyeket a német művészek alkotásaival össze lehetne 
hasonlítani. A többi nemzetek ügyes erőiket, kiket Ró-
mában kiképeztettek, azonnal hazájukba hivták vissza, 
hogy azután otthon működjenek ; máskép cselekedett 
Németország, s ez oka annak, hogy a német művészek 
nagyszerű emlékeket hagytak hátra Rómában. Ugyan-
azért nagyon is könnyen felfogható, hogy a most Ro-
mában élő német művészek, művészetük egy diadaljelvé-
nyétől fosztatnának meg, ha mestereik ama freskófestmé-
nyei eltávolitattnának s Németországba vitetnének. 

Mult hó 1-én fogadta ő szentsége, Simeont és Zig-
liara bíborosokat, monsignore Jacobinit s Melandrit a 
Propaganda nyomdájának igazgatóját, kik átadták ő szent-
ségének sz. Tamás müvének harmadik kötetét. E kötet 
magában foglalja Aristotelesnek De coelo et mundo, de 
generatione et corruptione et meteorologicorura könyvei-
nek értelmezéseit. 

Ugyané najson fogadta a szent atya a leterani basi-
lika káptalani tagjait is, kik eljöttek köszönetöket nyil-
vánítani a szerencsésen befejezett laterani munkálatokért. 
A sz. atya örömét nyilvánította a mii szerencsés befeje-
zése fölött ; nagy bátorságra volt szükség annak kivitelé-
hez, mert milliók kiadása forgott szóban, s ezerféle ne-
hézségekkel kellett megküzdeni ; mindazonáltal bizott az 
isteni gondviselésben s a katholikus nép bőkezűségében. 
Örül, hogy a rómaiak büszkék e műre : lássák ebből, 
mennyivel többet tenne e tekintetben, ha nem volna négy 
fal közé bezárva, s ha nem kellene gyermekeinek jóté-
konyságából élnie. A basilikának maradványát is szeretné 
még megújítani, de egyelőre pénzforrásai ki vannak me-
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ritve, s ugyanazért várnia kell : különösen IV. Jenő gyö-
nyörű keresztutját szeretné megujittatni, többet egyelőre 
nem Ígérhet, ezeken kivül vannak még tervei a laterani 
palotát illetőleg. III. Inczének is emléket fog felállítani 
a Lateránban. Azt beszélik, XIII . Leónak szándéka e 
nagy pápa földi maradványait Perugiából Rómába a la-
teránba át vitetni. Közli dr Ott Ádám. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
*** Egy katholikus irodalmi tarsulatról mult 

számunkban ismételtük a ,Religio' álláspontját, mely sze-
rint mi legczélszerübben, legkönnyebben és igy legrövi-
debb utón is ugy vélünk teljesen kifejtett kath. tudomá-
nyos és irodalmi társulathoz jutni, ha nem uj alapok 
koczkáztatására vesztegetjük a legdrágábbat, az időt és 
lelkesedést, hanem ha folytatjuk az elődök munkáját és 
a Szent-István - Társulatot, 1848. május 1-ső napján 
kelt eredeti „Programmja és alapszabályai" értelmében 
segítjük kifejleszteni, eddig jobbára csak könyvkiadó és 
terjesztő részvény-társulati keretéből a nagynevű alapí-
tók által contemplált és a Szent-István-Társulat legkivá-
lóbb oszlopos férfiai által soha szem elől nem tévesztett, 
teljes katholikus tudomány- és irodalom-müvelö társulattá. 

T. olvasóink méltóztatnak emlékezni, hogy ez volt 
álláspontunk a mult számban, ez volt álláspontunk 
Sz.-l.-T.-ról," czimü, f. évi márcz. 17-én megjelent ve-
zérczikkben, sőt az volt álláspontunk már 1882-ben, a 
midőn a „Pázmány-Társaság" eszméje felvettetett. Akkor 
ezt mondottuk : „Az önálló társaság nehezebben, a Sz.-l.-T.-
tal egy födél alatt testvérült társaság könnyebben fog létre 
jöhetni. Hogy a könnyebb utat mindenki szivesebben 
választja, mint a nehezebbet, — az világos." Végül, is-
merve az eszmék egészséges kiforrásának lassú menetét, 
véleményünket avval zártuk be akkor : „Hadd forr ja ki 
magát !" 

Es az eszme, t. olvasó-közönség, kiforrottá ma-
gát. A mai napon tartott gyűlés, melyről a részletes és 
gondos jelentést jövő számunk fogja adni, a ,Religio" 
által évek óta pengetett álláspontra helyezkedett s Lonkay 
A. lovag előadó indítványára, miután azt a Religio szer-
kesztője tényekkel megvilágította, elfogadta azt, a mit mi 
1882-óta ápoltunk, propugnáltunk, fe j teget tünk: hogy: 
az egybegyűltek (50— 60-an>i óriási többsége, talán 5 sza-
vazat ellen, a Szent-István-Társulat kebelében óhajt egy 
kath. tudományos és irodalmi osztályt szerveztetni. Ez 
óhaj foganatosítására 40 tagu bizottság választatott. 

Most már tehát, a világ szokását követve azt mond-
hatnák : a A'ictoria! győztünk! De mi nem erre gondo-
lunk, hanem arra, hogy : hála legyen az Istennek ! Az ő 
áldása legyen ezentúl is a jóakaratú törekvéseken ! Con-
firmet hoc Deus, quod operatus est in nobis ! 

Imaapostolság Magyarországban. 
„Ez alkalommal, irja a Jézus sz. Szive Hírnöke, elő-

hozzuk mindazon helyeket, melyeken hazánkban az Ima-
apostolság megvan, azaz a melyeken a hivek egyesült 
erővel imádság által apostolkodnak, az egyház javáért, ter-
jedéseért s a hivek üdveért buzgólkodnak. A névjegyzéket 
az egyházmegyék szokásossorrendje szerint hozzuk, utána 

a közigazgatási megyét jegyezzük s a szám a tudomásunkra 
jutot t tagok számát jelöli. 

Esztergomi főegyházmegyében : Alsó-Szemeréd Hontm. 
— , Bajta Hontm. 200, Baka Pozsonym. 60, Balassagyarmat 
Nógrm. 200. Bécs (Pazm.) Esztm. 50, Bobunicz Pozsm. 
510, Börzsöny Hontm. 200, Budapest (több helyen) P.-
P.-S.-K.-K.-m. 1600, Detrekő-Sz.-Péter Pozsm. 200, Dré-
gelypalánk Hontm. 400, Duna-Szerdahely Pozsm. 1002, 
Esztergom (Papnev.) Esztm. 100, Felső-Zsember Hont. 
160, Füzes-Gyarmat Hontm. 200, Galgócz Nyitram. 436, 
Garamujfalu Esztm. 59, Kemencze Hontm. 700, Misérd 
Pozsm. 150, Muzsla Esztm. 202. Nagykér Nógrm. —, Nagy-
Sáró Barsm. 900, Nyerges-Újfalu Esztm. 300, Nyitra-
Egerszeg Nyitrm. 400. Patak Nógrm. 300, Pozsony (több 
helyen) Pozsm. 500, Somorja Pozsm. 260, Szemere Ko-
márm. 200, Sz.-György Pozsonym. 300, Sz. Mihályfa Pozsm. 
—, Szomor Komárm. —, Tardoskedd Nyitrm. 300, Vad-
kert Nógrm. 300, Vagyócz Nyitram. 150, Vámos-Mikola 
Hontm. 150, Viszoka Hontm. 100. Zavar Pozsm.—, Závod 
Pozsm. 80, összesen 11,531. 

Nyitrai egyházmegyében : Brodnó Trencsm. 150, 
Domanizs Trencsm. —, Nyitra Nyitrm. 500, Zsére Nyitrm. 
80, összesen 730. 

Győri egyházmegyében: Csepreg Soprm. 200, Győr 
Győrm. 170, Kismárton Soprm. 672, Magyar-Kimle Mo-
sonm. 450, Osli Sopronm. 1000, Rajka Mosonm. —, Sopron 
Sopronm. 300, Süttör Soprm. 300, összesen 3092. 

Veszprémi egyházmegyében: Kéthelv Somogym. 500, 
Veszprém Veszprm. 500, összesen 1000. 

Pécsi egyházmegyében : Himesbáza Baranvam. 200. 
Püspök-Lak Baranyam. 400, Regöl Tolnám. —, Szakadáth 
Tolnám. —, Várdomb Tolnám. 150, összesen 750. 

Székesfehérvári egyházm. Perkáta Fehérm. 100, Sá-
rosd Fehérm 118, összesen 218. 

Szombathelyi, egyházmegyében : Nádasd Vasm. —, Sz.-
Gothárd Vasm. 250, összesen 250. 

Váczi egyházmegyében: Czibakháza Csongrm. 150, 
Jobbágyi Nógrm. 200, Kecskemét P.-P.-S.-K.-K.-m. 400, 
összesen 750. 

Kalocsai főegyházmegyében : Cséb Bácsm. 1200, 
Kalocsa P.-P.-S.-K.-K.-m. 1000, Keczel P.-P.-S.-K.-K.-m. 
310, Zenta Bácsm. 81, összesen 2591. 

Csanádi főegyházmegyében : Bánát-Ivomlós Torontm. 
200, Német-Czernya Torontm. 150, Pécska Aradm. 140, 
Temesvár Csanádm. 80, Világos Aradm. 150, összesen 720. 

Nagyváradi egyházmegyében : Békés-Gyula Békésm. 
500, Csorvás Békésm. 200, Gyoma Békésm. 160, össze-
sen 860. 

Erdélyi egyházmegyében : Deményháza Maros-Tor-
dam. 510, Ehed Maros Tordam. 150, Gyulafehérvár Alsó-
Feh.-m. 40, Hodos Maros-Tordam. 150, Jobbágytelke Ma-
ros-Tordam. 150, Köszvényes Maros-Tordam. 200, Mik-
háza 140, Remete Maros-Tordam. 150, összesen 1500. 

Egri főegyházmegyében : Déva-Ványa Hevesm. 150, 
Eger Hevesm. 46, Gyöngyös-Halászi Hevesm. 200, Jász-
ladány, —, Kis-Köre Hevesm. 297, összesen 687. 

Rozsnyói egyházmegyében: Gölniczbánya Szepesm. 
150, Hárskút Tor.-Abaujm. 216, Rozsnyó Gömörm. 60r 

összesen 426. 
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Szatmári egyházmegyében: Kabolyapojána Marm. 
150, Nagy-Bocskó Marm. 100, Tisza-Ujlak Ugócsam. 200, 
összesen 450. 

Szepesi egyházmegyében: Alsó-Rusbach Szepesm. 
Árva-Váral ja Árvám. Brutócz Szepesm. Bussócz Szepesm. 
Csütörtökhely Szepesm. Chlebnitz Árvám. Durand Sze-
pesm. Felső-Laps Szepesm. Felső-Szalók Szepesm. Görgő 
Szepesm. Grenicz Szepesm. Habovka Árvám. Haligócz 
Szepesm. Hanusfalu Szepesm. Holló-Lomnicz Szepesm. 
Hut ty Liptóm. Kolatskó Szepesm. Krempacli Szepesm. 
Kriva Árvám. Krussetnicza Árvám. Eubach Szepesm. 
Kvacsán Liptóm. Leibitz Szepesm. Landok Szepesm. Ma-
luzsina Liptóm. Mátyásfalu Szepesm. Ménhárd Szepesm. 
Mindszent Szepesm. Nagy-Frankova Szepesm. Nagy-Hni -
lecz Gömörm. Odorin Szepesm. Pálmafalu Szepesm. Po-
lyanócz Szepesm. Puczov Árvám. Sávnik Szepesm. Svá-
bócz Szepesm. Szepes-Olaszi Szepesm. Szepes-Remete 
Szepesm. Teplitz Szepesm. Teplicska Liptóm. Tribs Sze-
pesm. Uj -Lubló Szepesm. Yelbach Szepesm, Zavada Sze-
pesm. Zsákócz Szepesm. Zsdjár Szepesm. mintegy 10,000. 

Kassai egyházmegyében ; Kassa Torna-Abm. 300, 
Tróczonfalva Zemplm. 150, összesen 450. 

Pannonhalmi főapát, egyházm. Deáki Pozsm. Ka já r 
Győrm. Nyalka Győrm. Pannonhalom Győrm. Ravazd 
Győrm. Sz.-Iván Győrm. Tényő Győrm. mintegy 1500. 

Összegezve ez adatokat , lá t juk, hogy az Imaapostol-
ság Magyarországban 18 egyházmegyében van, összesen 
149 helységben és városban, tagja inak száma pedig meg-
közelítőleg 37,400." 

KATHOLIKUS ACTIO. 
A) 

A MAGYARORSZÁGI L. ÉS G. SZERT. RÓM. KATH. TANÍTÓK 
S E G É L Y A L A P J A V A G Y O N Á R Ó L 

A KEZELŐ EGRI FŐKÁPTALAN ÁLTAL BENYÚJTOTT, FELSŐBB 
HELYEN PEDIG FELÜLVIZSGÁLT ÉS HELYESNEK TALÁLT 

1885. ÉVI SZÁMADÁS KIVONATA. 
(A számadás kivételesen 1885. márcz. 1-tol decz. végéig terjed.) *) 

" V a g á r o n . á l l á s 
az 1884. évi számadás lezárásával. (1885. február 28-án.) 

Osztr. ért. 
1. 5°/ 0-kal kam. magy. járadékkötvényekben frt kr. 

(névérték szerint) 30500 — 
2. 5°/o -kal kam. magy. vasúti kölcsönkötv. (név-

érték szerint) 840 — 
3. Magy. szőlőváltsági kötvényben (névérték 

szerint) 100 — 
4. Egységesí tet t oszt. ál lamkölcsönkötvényben 

(névérték szerint 1100 — 
5. Takarékpénztárban 5 és °/o kamatra el-

helyezve . 5000 — 
6. Takarékpénztárban 4 és 1/2 °/0 kamatra ideig-

lenesen . . . 3800 — 
7. Készpénzmaradvány 288 56 
8. Követelésben levő hátralék 1214 56 

összesen . 42843 08 

*) E jelentést köszönettel vettük az országos kath. tanítói 
segélyalapot kezelő egri főkáptalan megbízottjától. A szerk. 

87 

Osztr. ért . 
I. Fejezet. 1885. évi bevétel. frt kr. 

1. §. A múlt évi készpénzmaradvány . . . 288 56 
1. §. összege " 288 52 

2. §. A nagymélt . püspöki kar által meg-
ajánlot t 20000 f r t . a laptőke és 5°/o kama-
tai számlájára utólagosan befizettetett : 

a) tőkéül 1214 52 
b) kamat ezimén 84 75 

2. §. összege . 1299 27 
3. §. egyházmegyék gyűjtéseiből befo ly t : 

a) Az esztergomi érseki megyéből 2583 74 
b) A kalocsai érseki megyéből 553 50 
c) Az egri érseki megyéből 1094 85 
d) A beszterczebányai püspöki megyéből . . 76 50 
e) Az eperjesi püspöki megyéből 50 — 
f ) Az erdélyi püspöki megyéből 564 60 
g) A győri püspöki megyéből 26 50 
h) A kassai püspöki megyéből 226 50 
i) A nagyváradi lat. szert, püspöki megyéből 2448 — 
k) A pécsi püspöki megyéből 954 58 
1) A rozsnyói püspöki megyéből 217 50 
m) A székesfehérvári püspöki megyéből . . 720 — 
n) A szepesi püspöki megyéből 136 — 
o) A váczi püspöki megyéből 93 51 

3. §. összege . 9745 78 
4. §. Kisorsolt ér tékpapírokból , és visszafi-

zetett takarékpénztár i tőkéből : 
a) Kisorsolt 100 f r tos szőlőváltsági kötvény be-

vál ta tot t 100 — 
b) Kisorsolt 120 fr tos magyar vasúti kölcsön-

kötv. beváltatot t 147 — 
c) Takarékpénz tá rban 4 és y 2 0 /° kamat ra 

ideiglenesen tőkesitett 3800 fr t . felmonda-
tot t és visszavétetett 3800 — 

4. §. összege . 4047 — 

5. §. Tőkék (ér tékpapírok és takarékpénz-
tári betétek) kamata i 2277 79 

5. §. főösszege . 2277 79 

A bevételek összesítése : 
1. §. összege 288 56 
2. §. összege 1299 27 
3. §. összege 9745 78 
4. §. összege 4047 — 

5. §. összege 2277 79 
A bevétel összege . 17658 40 

II. Fejezet. 1885. évi kiadás. 
1. Tőkésítésre. 

a) 5°/o_kal kamatozó magy. kir. j á radékkötvé-
nyek szerezte t tek: 1 db. 1000 frtos à 89.50. 
— 4. db. 1000—1000 fr tos és 1 db. 500 
f r tos à 89.50. — 3 db. 1000—1000 fr tos à 
89.60. — és 1 db. 1000 fr tos à 92. — me-
lyekért a vásárlások napjáig le jár t kamatok 
kiegyenlítésével együt t fizettetett. . . . . 8707 15 

b) Takarékpénztárba 5 és 1/2 % kamat ra el-
helyeztetett 5000 -

1. §. összege . 13707 15 
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Osztr. ért. 
2. §. Az 1884. évi számadás szerint felosz- fi-t kr. 

tás alá eső (alapszab. 6. és 7. §§.) összeg 
számlájára : 

a) A közp. bizottság által 1885. aug. 24-én az 
1885/6 tanévre megszavazott 1000 f r t ösz-
töndíj összeg első fele czimén 500 — 

b) A segély és gyámpénzekre fordítandó 3/10, 
s a szegény sorsú tagok gyámolitásái'a szánt 
7io> együttesen 5/ 10 rész czimén, addig mig 
felhasználható leszen, 5 % kamatra takarék-
pénztárba tétetett 1400 — 

c) Az orsz. kath. tanitói árvaház létesítésére 
fordítandó a/io r^sz czimén, az árvaház kü-
lön kezelt alapjába áttétetett 280 — 

2. §. összege ! 2180 — 
3. §. Különfélékre (nyomdai, postai stb. stb. 
költségek) 53 69 

2. §. összege : 53 69 

A kiadások összesítése : 
1. §. összege 13707 15 
2. §. összege 2180 — 
3. §. összege 53 69 

A kiadás főösszege . 15940 84 

M e r l e g. 
Valóságos bevétel 17658 40 

kiadás 15940 84 
1886. évre felveendő készpénzmaradvány . 1717 56 

A segélyalap vagyonállása 1885. év végén: 
1. 5°/0-kal kam. magyar járadékkötvényekben 

(névérték szerint) 40000 — 
2. 5%-ka l kam. magy. vasúti kölcsönkötvé-

nyekben (névérték szerint) 720 — 
3. Egys. osztr. államkölcsön kötvényekben (név-

érték szerint) 1100 — 
4. Takarékpénztárban 5 és i / 2 °/o kamatra tő-

késítve 10000 — 
5. Takarékpénztárban 5° 0 kamatra tőkésített 

segély- és gyámpénzekben 1400 — 
6. Készpénzmaradvány 1717 56 

Összesen . . . 54937 56 

IRODALOM. 
Irodalmi pályázat eredménye. 

A Szent-István-Társulat négy pályajutalmat tiizvén 
ki oly népies iratokra, melyek zamatos, világos és mulat-
tatva oktató előadásban a tárgyhoz képest prózai vagy 
verses alakban a népünkre károsan ható ponyvairodalom 
termékeinek ellensúlyozására alkalmasak legyenek, — 
márczius 31-ig, mint kitűzött határidőig száztizenöt pá-
lyamű küldetett be. Ezek közül a bírálók jutalmazásra a 
következő négy müvet ajánlották : 1) az első jutalomra 
(4 darab arany) „ A vasár- és ünnepnapok megszentelése 

je l ige: „Pihen a fáradt test a lélek ünnepel, a sziv ol-
tárrá lesz, templommá a kebel; 2) a második jutalom 
(3 drb a rany) : „Könnyű az asszonynakjelige: Könnyű 
az asszonynak" ; 3) a harmadik jutalomra (2 drb arany) 
T Egy porczió pálinka*-, je l ige: „Akarj" ; 4) a negyedik 
ju ta lomra: , K r u m p l i Miska vagy a takarékosság jutalma*, 
jelige : La corruption est pour l'innocence ce que la gelée 
est pour un rosier en fleur." — A jeligés levélkék fel-
bontatván, kitűnt, hogy az első jutalomra ajánlott mű 
szerzője : Horváth Károly okleveles kath. néptanító és 
jelenleg főapátsági könyvtárnoki segéd Pannonhalmán ; a 
másodiknak szerzője Vékony Antal gymnásiumi tanár 
Már maros-Sziget en ; a harmadiké Baróthi Gaál Mózes, 
lakhelye ismeretlen ; a negyediké : „Egy népbarát" Izmé-
nyen Tolna megyében. 

A nevezett szerzők jutalomdijaikat nyugta mellett a 
Szent-István-Társulat igazgatóságánál (Budapest IV. lövész 
utcza 13 sz.) fölvehetik. 

A dicséretre méltatott pályamüvek közül a Társulat 
mintegy tizet a kiadandók sorába még föl fog venni. Az 
ezek elfogadása iránti végleges intézkedés szeptember 
hóban fog közzé tétetni. 

Budapest, 1886. julius 31. Az igazgatóság. 

VEGYESEK. 
— A szentatya dr Schlauch Lőrincz szatmári püs-

pök ur ő exclját pápai trónállővá és római nemes gróffá 
kinevezni, dr Balogh Sándor budapesti ügyvéd urat, a 
Szent-László-Társulat és Szent-Vincze-Egvlet lelkes világi 
alelnökét pedig a sz. Gergely-rend középkeresztes vité-
zévé avatni kegyeskedett . 

— A szombathelyi egyházmegyében f. hó 23—26-án 
főpásztori kegyes intézkedés alapján papi szentgyakorla-
tok lesznek. 

— A primitiansok figyelmébe. A Sacra Congregatio 
Indulgent, stb. f. évi jan. 26-án kelt rescriptuma szerint 
XIII. Leo pápa minden ujmisésnek, a midőn első sz. mi-
séjét mondja vagy énekli, valamint valamennyi vérroko-
nainak, a harmadik fokig, ha e misén jelen vannak, tel-
jes búcsút, a többi jelenlevő híveknek pedig 7 évi bú-
csút ugyanannyi quadragenával engedélyezett. 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést : 
Lesújtott szívvel értesitem feleimet : felejthetlen jó hitve-
semnek, 38 év viszontagságaiban hűséges társamnak, Lub-
rich-Lakits Rozáliának, f. évi augusztus 3-án, reggeli 8 
órakor, sok évi kinos, de valódi kath. nő vallásos önmeg-
adásával tűr t betegség után, a halotti szentségek ájtatos 
fölvételével, példás élete 71-ik évében történt elhunytá-
ról. A boldogult tetemei f. hó 5-én d. u. 5 órakor fognak 
Budapesten a kerepesi sírkert halottas házából örök nyu-
galomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat az el-
hunyt lelki üdveért a terézvárosi egyházban, f. hó 6-án, 
8 órakor fog bemutattatni. Rákospalota, 1886. évi augusz-
tus 3-án. Béke a legjobb hitves hamvainak ! Lubrich ^gost, 
m. k. tudomány-egyetemi tanár, mint férj . Lakits Antal, 
mint fivér, Mocznik Lajos, mint vő. Mocznik Lajosné szül. 
Gálád Mária, mint nevelőleánya és gyermekei, Lakits 
Béla, mint unokaöcs s ennek felesége Vodszedálek Paula 
s gyermekei nevében is. Mi paptársaink mementójába ajánl-
juk az elhunytat. 

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

B u d a p e s t , 1886 . Rudnyánszky A. könyvnyomdájából . ( P apnöve lde - u t cza 8 . ez.) 
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TARTALOM : Vezéreszméli és Tanulmányok : Világszemle. — A protestantizmus és liberalizmus destruktív, anarchistikus irányzata. — 
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Hivatalos. — Vegyesek. 

Világszemle. 
I I I . 

Egy fényes nap hullott le mult hó 8-án 
az egyház és Francziaország egéről. Guibert bi-
bornok meghalt. 

Francziaországnak századunkban három., rend-
kívüli fénynyel tündöklő, páratlan főpapja volt, ki-
ket az egyháztörténelem minden korszaka irigyel-
het a XIX. századtól : Dupanloup, Pie poitiersi bí-
boros püspök és Guibert párisi bibornok-érsek. 
Mind a háromról a szó teljes értelmében áll az, 
a mit Pie bibornokról mondott parentatiójá-
ban Gay püspök: „Az egész egyház viszhang-
zott harczaitól és élvezte tanításának sugarait."1) 
„Mind a háromnak „püspöksége olyan volt, 
a milyen az egyház évkönyveiben századról-szá-
zadra csak egy találkozik, a melynek arányai, 
kiemelkedve a rendes keretből, annak a nagy 
épületnek arányaival mérkőzött, a melynek erős 
oszlopa vala, vagyis a keresztény igazsággal és 
a kath. egyházzal."2) 

Ezt a három franczia püspököt együtt-
véve, egyszerre adta Isten a XIX. század-
nak; egyszerre s együttesen, hogy, habár mind 
a három külön-külön is bevégzett lelki nagyságot 

„L'Eglise universelle a rettenti de ses luttes, et 
profité jles rayons de sa doctrine." Oraison funèbre de 
Mgr l'Eveque de Poitiers, par Mgr Gay, évêque d'Anthé-
don. N. A. Trolley de Prévaux, Le Cardinal Pie et ses 
oeuvres, Paris, Oudin, 1882, 3. 1. 

'2) „Episcepat comme il s'en rencontre un de siècle 
en siècle dans les annales de l'Église, et dont les propor-
tions , débordant le cadre ordinaire, se mesurent au 
grand édifice dont il fut le solide soutien, je veux dire, 
l'édifice de la vérité chrétienne et de l 'Eglise catholique." 
U. o. 4, 5. I. 

képezett, Isten az ő élesen és jellemzően szét-
ágazó nagy tulajdonaik fensőbb összhangjában 
ragyogóan mint a nap megmutassa, milyen püs-
pök lehet ura századunknak. Mind a három, ma-
gasan kiemelkedő fejjel, a magasztosság körében 
mozgott. — de a külszinre nézve egymástól igen 
elütő módon. Dupanloup, ugy látszik, mintha leg-
közelebb esett volna századunk Ízléséhez és igé-
nyeihez; pedig hát arra, a mit Pie és Guibert 
bibornokok sajátos szelleme külön-külön képvi-
selt, a XIX. századnak talán még nagyobb szük-
sége van, mint a Dupanloupéra; és sajátságos, 
mig Dupanloup modorára és Ízlésére nézve 
a három között úgyszólván legmodernebbnek 
látszott, mégis egyiköknek sem vala annyi és 
oly heves, oly zajos, sőt elkeseredett polé-
miája a modernség képviselőivel. Ha röviden 
akarnók e három tüneményszerű főpapot jelle-
mezni, akkor talán megközelítve a valót — azt 
mondhatnók: Dupanloup a XIX. század óriássá 
nőtt szellemének Krisztushoz vezető apostoli nagy 
paedagogia vala,1) a ki korának lángoló szerete-
tétől égve, a keresztény lángész tüzét pazarul 
szórta századára és a paedagóg vesszejét fenye-
getőleg, akárhányszor fenyitőleg is, suhogtatta kor-
társai fölött, a szeretetnek önmagát felemésztő 

Dupanloup sokoldalú szellem volt. Minden irány-
ban, a melyben megjelent és hallatta szavát, a lángész 
ragyogása vette körül. Legragyogóbb azonban minden 
alkotása között ß, nevelésről, az alap- és felsőbb szel-
lemi nevelésről irt nagyszerű munkája. Ilyen az összes 
keresztény világirodalomban több nincs. Az e könyvben 
lerakott 25 évi tapasztalatnak gyümölcsére vonatkozólag 
mondá Salvandy a franczia akadémiában Dupanloupról, 
hogy ő „egy egész tanító-testület egymaga, a kit csak 
maga magához lehet hasonlítani." Un corps enseignant 
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hevében. Pie bibornok, bár mélyebbre ható po-
lémiában volt századával, mégis sokkal csen-
desebben élt mint Dupanloup. Ha Dnpanloup 
mintegy a XIX. század minden ragyogásával fel-
ruházott missionarius vala az elegáns és öntet-
szelgő modern világhoz: Pie bibornok az egyház-
atyák és egyház-doctorok szigorú, antik fenségében 
jelent meg. Dupanloup, a meteor gyorsaságával 
befutkosva mindenfelé a hitetlen s egyházellenes 
világ légkörét, vakitólag sziporkázva, a modern izlés 
akadémiai előkelőségével hirdette a keresztre 
feszitett Krisztus bölcseségét és terjesztette az ő 
szeretetét. Pie bibornok, székhelyében s egyház-
megyéjében mintegy elzárkózva meditált és irt 
százada nagy tévelye, a naturalismus ellen, és 
hagyományos alakban, öt tartományi és huszon-
három egyházmegyei zsinatban — harmincz év 
alatt!1) — hasonlóan sz. Hiláriushoz, a kinek 
utódja vala, s a zsinatokban halhatatlan alkotáso-
kat végzett többi szentatyákhoz, tanitotta nem-
csak megyéjét, hanem az egész egyházat. 

Guibert bibornok mind a kettőtől nagyban 
különbözött. Ha Pie bibornok szerette az egy-
házatyák és doctorok zsinatokban hódoltató antik 
fenségét: Guibert bibornok maga a megtestesült 
aszkétai egyszerűség és igénytelenség, az emberiség 
javáért égő, megtestesült holocaustum vala a pápai 
tévmentességig emelkedett egyházkormányzási eszély-
lyel, bölcseséggel és tapintat tal párosulva. Ches-
nelong senator, a ,Monde' cz. katholikus lapban 
közölt remek elogiumában, Guibert bibornoknak 
a pápai tévmenteség privilégiumát megközelitő 
rendkívüli praktikus bölcseségét, kétszer is, igy 
jellemezte: „A lelkület gazdagságához benne dus 
erővel csatlakozott ama magasabb szellem is, a 
melynek csaknem tévmentes vala biztossága és 
a melyben a legfőbb fokban volt meg két tulaj-
donság : a mindig kifogástalan egyszerűség és az az 
emelkedettség, a mely oly könnyedén szállt fel a 
tetőkig, hogy e felszárnyalásban egy porszemnyi 
nyoma sem látszott az erőltetésnek."2) És vala-

à lui seul. És Besson nimesi püspök ugyanerre vonatko- ' 
zólag azt mondá, hogy az utókor Dupanloup-t az evan 
gelium Quintiliánjának fogja nevezni, a ki Rollint és ' 
Fénélont messze túlszárnyalta. „La postérité, úgymond, 
l 'appellera peut-être le Quintilien de lEvangéle, le met-
tant au-dessus de Rollin et même de Fénélon." Lettre 
Mgr Besson au chanoin Lagrange. Y. Vie de Mgr Du-
panloup par M. l'abbé F. Lagrange, t. 3. p. XXXY. 

*) Trolley de prévaux, Le Cardinal Pie et let oeuv-
res, 9. 1. 

2) „A ces richesses de l'âme il joignait celles d'un 
esprit supérieur dont la sûreté était presque infaillible 

mivel alább: „Mgr Guibert, a mióta 1S7l-ben a 
párisi érseki szék elfoglalására meghivatott, bi-
zonyára kényes helyzetekben forgott és szakadat-
lan nehézségekkel küzdött. Mindazáltal elmond-
hatni — és én ennél szebb és egyúttal megér-
demlettebb dicséretet mondani nem tudok — 
elmondhatni, hogy ennek az annyira zaklatott püs-
pökségnek tizenöt éve alatt, ő soha semmiféle kö-
telességbe bele nem ütközött, és soha, e ké-
nyes kötelességek teljesítésében, liibát el nem 
követett."1) Nagy isteni áldás, nagy lelki ki-
váltság ez, a melynek erejénél fogva, ha Gui-
bert bibornok valamit ünnepélyesen kimondott, 
az annyi volt mindig, mintha a pápa maga n}ri-
latkozott volna. Mintegy helyettesitette néha 
azt a napot, melyet a katholicismus egére Krisz-
tus Urunk a pápaságban állított fel. Ünnepélye-
sen elismerte a „lumen coelo" pápája Guibert 
bibornok e rendkívüli mennyei adományát, ak-
kor, midőn a katholikusok egyenetlenségeiről ir t 
körlevelét, Guibert bibornokhoz, mint az ő paci-
fikatori szellemének legkiválóbb visszhangjához 
i n t é z t e . E lelki kiváltságnál fogva az egész 
franczia egyház terhe észrevétlenül Guibert bi-
bornok vállaira ment át. 

Es most ez óriási vállak a zaklatott fran-
czia egyház terhénél sokkal nagyobb a kérlelhet-
len halál terhe alatt összeroskadtak. 

E rendkívüli férfiú alakja sokkal nagyobb, 
hogy sem egy futólagos ,Világszemle' töredéké-
ben elférjen. Elet- és jellemrajzát külön fog-
juk megírni. Most álljanak itt záradékul ama 
remek szavak, melyekkel az aranyszájú Chesne-

et qui avait au plus haut degré ces deux qualités maîtres-
tes : une simplicité toujours droite et une élévation qui 
montait aux sommets par un élan où l'effort ne se mon-
trait pas." Annales Catholiques, jul. 17., 115. 1. 

„Certes, Mgr Guibert, depuis qui il fut appelé en 
1876. à occuper le siège archiépiscopal de Paris, a été 
aux prises avec les situations bien delicates, avec de bien 
incessantes difficultés On peut dire cependant, et je ne 
sais pas de louange à la fois plus belle et plus méritée, 
que pendant les quinz années de cet episcopat si tour-
menté, il n'a jamais failli à aucun devoir, et que jamais 
dans l'accomplissement des ses devoirs difficiles, il n'a 
commis aucune faute." U. o., 116. 1. 

'2) A fentiekkel egyezőleg irja egy angol kath. l ap : 
„Calmness and moderation, patience and sagacity, and 
practical selfsacrificing effort, were the leading characte-
ristic of his imposing personality. The many testimonies 
of affectionate esteem which he received from Leo XIII. 
especially the evermemorable Encyclical of last year ou 
dissensions among Catholic abundantly proved that he 
was a Prelate after the Sovereign Pontiff's own heart.u 

Catholic Times, jul. 16. 
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long senator magasztos elogiuinát az elhunyt 
bibornokról megnyitotta : 

„Egy nagy lény élete aludt ki. Egy nagy 
lélek szállt fel a mennybe. Az egyház elveszte 
szent collegiumának egy fejedelmét; a katholi-
kus Francziaország nein fogja többé szemlélhetni 
a nagy párisi megye élén azt a tisztelettel kör-
nyezett bibornokot, a kiben az állás magasságát 
a kor fensége, az erény impozáns ragyogása és 
az élet tiszta szentsége még magasabbá te t te . 

Igazuk van a franczia katholikusoknak. Ily 
férfiú elvesztésénél: „II n'y a plus place que 
pour le silence de la douleur, de l 'admiration et 
du recuillement." 

A protestantizmus és liberalizmus destruktiv, 
anarchistikus irányzata. 

(Folytatás). 

Hogy manapság mily szellem lelkesíti Francziaor-
szágban az encyclopiidisták tanitványait, arról egy libe-
rális hirlap értesítése nyújt nekiink felvilágosítást: A „sza-
badgondolkodók" mozgalma, amint Francziaországban 
különösen a munkásosztályokban nyilvánul, egészen meg-
forditottja annak, mit mi „türelemnek" nevezünk : e „sza-
badgondolkodók" szívesen vinnének máglyára minden 
más hivőt, mint ez az inkviziczio idejében történt. De 
míg ezt nem tehetik, nem ijednek vissza semmiféle gya-
núsítástól és rágalomtól, csak hogy az egyházzal tartó-
kat a szabadgondolkodó népséggel megutáltassák. Első 
sorban természetesen a papok és a velők szorosabb ösz-
szeköttetésben álló világiak ellen irányul a támadás s 
egyenesen halálra követelik. Emlékszem, hogy midőn né-
hány hóval ezelőtt egy csavargó két lelkészen rablógyil-
kosságot követett el, a szocziálista lapok mentegették e 
tettét — mert lelkészeken követte el! Ezek, mondák e la-
pok, annyira megérdemlik az emberiség gyölöletét, hogy 
nem is csodálhatjuk, ha akad egyes férfiú, aki végrehajtja 
rajtok az emberiség Ítéletét. A tömegekbe oltott papgyü-
lölet a montceau-i események alkalmával is (egy szervezett 
rablóbanda megrohanta a paplakot és az iskolanővérek 
épületét is lerombolta) nagy szerepet játszott, habár 
manap a radikális lapok tagadják bünrészességöket. Aki 
szelet vet, vihart arat. De a papgyülölet egyedül nem 
magyarázza meg a „fekete banda" garázdálkodásait. A 
kommunisták legerősebb pártja, a kollektivisták, már 
évek óta hirdeti, hogy csak a jelenleg uralkodó rend 
tökéletes felforgatása hozhat jobb állapotokat, csak a 
mostani világ romjain épülhet a jövőnek boldogsága. De 
annak a jövendő világnak berendezéséről a kommunis-
táknak igen homályos fogalmaik vannak ; különben maguk 
is bevallják, hogy ezzel nem igen gondolnak, de mivel a 
mostaninál rosszabb már nem lehet, s azért „ungenirt" 
fel kell azt forgatni, S e tanok, melyeket uton-utfélen 
hirdetnek, nem tévesztették el hatásukat a könnyen ve-
zethető tömegre s az általános felforgatásnak már szám-

talan elvbarátja van. A mi a banda szervezetét illeti, 
nagyon nihilista formának látszik. A sok népgyűlés által 
gondoskodva van arról, hogy forradalmáraink pontosan 
értesüljenek „nihilista testvéreiku hőstetteiről s nem lehet 
csodálni, hogy ezeknek sikert arató szervezetét utánozzák. 
Tehát a kollektivista szellemű munkások papgyülölete 
s a nihilista mintára történt kivitel képezi a talány meg-
fejtését."1) 

A hitetlen német bölcsészek és követőik vallásgyü-
lölete és fanatikus türelmetlensége egy hajszálnyit sem en-
ged a franczia „szabadgondolkodóknak." Fichtéről mondja 
Feuerbach Anzelm , ki kitűnő kriminálista, psycholog 
s emberismerő s e tekintetben illetékes itélő : „Gyűlölöm 
Fichtét , mert erkölcstelen ember, gyűlölöm bölcsészetét, 
mely a dőreségnek legrutabb kinövése, mely eltörpíti az 
észt s a szállongó képzeletnek szörnyszülötteit bölcselet 
gyanánt árulja. Most tetszik a közönségnek, mely kapva-
kap minden újdonságon ; de ennek csakhamar vége lesz. 
Most veszélyes dolog Fichte ellen sikra szállani. Dühöngő 
vad ő, ellenmondást nem tűr s személyes ellenének te-
kint mindenkit, aki esztelenségeit megtámadja.. Meg va-
gyok róla győződve, hogy kész volna Mohammed szere-
pére vállalkozni, ha Mohammed idejében élnénk; hogy 
kard és börtön által fogadtatná el tanát, ha kathedrája 
királyi trón volna."2) 

Olvasóink nem kevéssé fognak csodálkozni azon, 
amit Uberweg német bölcsészről mondani akarunk. Ré-
szünkről azonban nem annyira e „liberális nagyság" vér-
szomjas türelmetlenségén, hanem inkább azon indiskré-
czión bámulunk, melylyel barát ja és csodálója, Lange 
Albert, az egész világnak kikürtöli, amit mások meghitt 
barátjaiknak is csak négy szem között beszélnek el. Lange 
ur mondja : Uberweg lényegileg konzervatív elveket val-
lott. ( ? ! ) Természetesen ő nem hódolt az elmérgesedett 
restauráczió-kórnak, mely Németországban oly soká ga-
rázdálkodott a „konzervativizmus" czégére alatt, hanem 
a mérsékelt liberálisokkal (! ?) tartott . Szocziális kérdések-
ben a fennálló viszonyok védői között állott és saját ta-
nulmányok hiányában a Schulze-, Delitzsch-féle elveket 
követte." 

„Annál radikálisabb volt azonban a vallási hagyo-
mányokkal szemben. Már bölcsészeti fejlődésmenete 
második szakának kezdetén azon tépelődik, nem vol-
na-e kötelessége a szabad községekhez pártolni, s ezen 
lépéstől csakis annak megfontolása tartotta vissza, hogy 
tanári szerepénél másra nem használható s azért jog-
gal maradhat meg ezen állásában, mig nyilt álnok-
ság nélkül teheti. A positiv kereszténység ellen an-
nál is inkább kikelt, mivel bántotta a tudat, hogy 
bár müveiben semmi valótlant sem mond, az egész igaz-
ságot még sem teheti közzé azokban. Egy 1862. decz. 
29-én hozzám intézett levelében a többi között azt is 
mondja, miszerint 30 évnél tovább tar tot t a véres küzde-
lem, mig a reformácziót elismerték; nem hinné, hogy kö-
zösség, mely a materializmus elveit vallja, előbb tehetne 
szert elismertetésre, „mint miután a materializmus fana-

1) „Kölnische Zeitung" 1882. 232. sz. aug. 22. 1 levél. 
2) Feuerbach A. élete stb. kiadta Feuerbach L. 1852. 1799. 

jan. 30-ról kelt levél. 
12* 
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tikusai nem lépnek fel, kik a régi puritánokhoz hason- ( 

lóan készek életöket is koczkáztatni s élvezettel kartácsol- ; 
nák le a katholikus és protestáns keresztényeket a vén 
raczionálistákkal egyetemben, ha kell harmincz éven át 1 

is. Csak azután, ha kivívták a győzelmet, a véres gyö- ! 
zelem után lesz ismét szép és kellemes feladat a szelíd- J 
ség és humanitás ( f / ) elveit hangoztatni"1) 

E liberális professzor úrhoz hasonlóan gondolkodik j 
a hitetlen tanárok legnagyobb része, valamint a „mérsé- j 
kelt" liberalizmus minden szellemi kapaczitása, ki nem 1 

ijed vissza a végső következményektől sem. S akkor cso- j 
dálkozzék az ember a kommunisták, szocziáldemokraták 
és nihilisták felett ! S ezek teli lármázzák a világot, hogy 
ilyen meg ilyen „vérszomjas", ilyen meg ilyen „kegyetlen"volt a 
középkori inkviziczio ! Pedig a sokat rágalmazott inquisito-
rok csák egyesek felett hoztak Ítéletet, csak pontos vizsgá-
lat után jelölték ki a törvény által kiszabott büntetéseket, 
ritkán hoztak hatálitéletet, s ha hoztak ugy — mint egy 
protestáns író is bevallja 2) — remegő kézzel, tört hangon 
és könnyező szemekkel tették.u De az óhaj, hogy a más-
kép vélekedők egész nemzedékeit millió számra „kartácsol-
ják leu „30 éven át" s még hozzá „élvezettel," ily őrjöngő 
óhaj csak a 19. század „humanitásának", „szabadságának" 
és „türelmességének" volt fenntartva ! 

S e fennhéjázó tudós-czéh már azt hinné, hogy az 
egyház csalhatatlan tanitó hivatalának helyébe lépett. „A 
nép — ugymondának — feltétlen bizalmát és tiszteletét, 
melyet a középkorban az egyház és klérus iránt tanúsí-
tott, most a tudósokba vete t te ." 3 ) A „tudomány" lett 
volna ezután a legfőbb tekintély. S hogy ezt indokolják, 
nem szűntek meg egyházi „szellemvakságról", vallási 
„tévhitről" beszélni, büszkén utalván a „tudomány sza-
badsága és fölvilágosultságára." Számtalan pirók ment rá 
a lépre, de a szemfényvesztés nem soká űzte já tékát za-
vartalanul. Találkozott néhány kitanult különcz, a kik be-
látván a kulisszák mögé, az egész világnak elárulták, mily 
rossz lábon áll a kolléga urak által oly fennen hangozta-
tott „tudományszabadság." Schopenhauer mond ja : „Az 
egyetemeken a bölcsészet nem egyéb játékszernél: való-
ban nem szolgál másra, mint hogy a tanulók szellemi 
fejlődésének oly irányt adjon, mely a tanári állomásokat 
betöltő minisztérium nézeteinek megfelel." Állami érde-

F. A. Lange: Geschichte des Materialismus. 1876. II. 
5 2 4 - 5 . 1. 

2) V. ö. Lecky : Sittengesch. Europas. I. 231. 
3) St. Simon, Oeuvres IV. 152. 154. „Le peuple accorde 

aujourd'hui à l'opinion unanime des savants le même degré de con-
fiance qu'il accordait dans la moyene âge aux décisions du pouvoir 
spirituel." — VI. 115. Je crois que le nouveau pouvoir spirituel 
sera composé, à son origine, de toutes les Académies des sciences 
existentes en Europe, et de toutes les personnes qui méritent 
d'être admises dans cettes corporations scientifiques. Je crois que, ce 
royaume une fois formé, ceux qui le composeront s'organiseront eux-
mêmes. Je crois, que la direction jie l'éducation, ainsi que de 
l'enseignement public sera confié à ce nouveau pouvoir spirituel." 
Épp igy vélekedik Comte is : „Les savants possèdent aujourd'hui, à 
l'exclusion de toute autre classe, les deux éléments fondamentaux 
du gouvernement moral : la capacité et l'autborité theorique. L'in-
fluence spirituelle se trouve aujourd'hui exclusivement entre les 
mains des savants. Eux seuls exercent en matière de theorie, une 
autorité non contestée". Ibid. IX. 66—67. 1. 

kek szempontjából talán helyesen jár el a minisztérium, 
csakhogy ebből az következik, hogy az ily „tanár-állo-
mási" bölcsészet nervis alienis mobile lignum s nem ko-
moly, hanem játékbölcsészet." 

„Egyetemi bölcsészetünk száz czéllal s ezer mellék-
tekintettel terhelve nagy vigyázattal döczög rögös utján, 
mert folyton a minisztérium akaratára, az államegyház 
hitágazataira, a kiadók óhajaira, a tanulók tetszésére, 
a kollégák jóindulatára, a napi kérdések fejlődésére, a 
közönség változékony irányára s tudja a jó Isten még 
mi mindenre kell ügyelnie." 

„A bölcsészet virágzására soha sem jár t roszabb idő, 
mint most, midőn egyrészről kormányeszköznek, más-
részről kenyérkeresetnek tekintik. Vagy talán azt hi-
szik, hogy ily czélok és törekvések mellett az igazságnak 
is eleget tesznek ? Az igazság nem kéjhölgy, aki nyakába 
borul annak is, a kinek nem kell : ellenkezőleg oly ma-
kacs szépség, hogy még az sem lehet biztos kegyéről, aki 
mindenét neki áldozta." 

„Az igazság „hozomány nélküli menyasszony," aki 
oltárhoz akar ja vezetni, annak mindenkorra le kell mon-
dania a szerencséről, hogy „állami" vagy „egyetemi" 
bölcsész lehessen. Ha a meztelen igazság magáról a 
magas Olympusról szállana is alá, de a korviszonyok által 
előidézett követelményeknek, az államférfiak czéljainak 
nem felel meg, az urak, „kik a bölcsészetet mester-
ségből űzik", nem igen udvarolnának a szemérmetlen nym-
phának, hanem az Olympusára „komplimentiroznák 
vissza." 

Hasonló szellemben nyilatkozik Feuerbach L. a mo-
dern protestáns tudományról is : „Korunk jellege a „lát-
szat," politikánk „látszat," erkölcsiségünk csak — „lát-
szat," vallásunk csak „látszat," tudományunk is csak 
„látszat." Tudományunk csak az igazság határáig ér. A 
mily értelemben a német „Rheinschiífahrt" szabadsága 
jusqu'à la mer terjed, oly értelemben terjed a tudomány 
szabadsága jusqu 'à la vérité ! A hol a tudomány az igaz-
ságig ér, ott megszűnik tudomány lenni, ott a po-
licziának lesz t á rgya ; a tudomány és igazság közötti ha-
tárvonalat a policzia k é p e z i . . . A tudomány lényegében 
csak a lomha ész játékszere ; a tudomány csak az em-
beri életre nézve közönyös dolgokkal foglalkozik, vagy 
ha nem, akkor oly közönyösen tárgyalja, hogy senki sem 
törődik vele. Azért elvnélküli akarat, tunya érzés, az igaz-
ság iránt való közönyösség, szóval jellemtelenség képezi 
az igazi, rekommendábilis és kóser tudósnak szükségké-
peni tulajdonát, legalább az oly tudósét, kinek tudománya 
a delikát korszellemmel tart ."2) 

De az ily panaszok, komoly bölcsészeti munkákba 
levén letéve, csak kevés olvasónak jutot tak tudomására, 
s ezeknek is saját érdekök tanácsolta, hogy némán ha-
ladjanak át raj ta . Találkoznak azonban tanult kalózok is, 
kik népgyűléseken, munkás-klubbokban, olcsó és népszerű 
röpiratokban keltek ki a tudomány ellen. Liebknecht, a 
képzett szocziáldemokrata agitátor, arra tanitá a tömeget, 

0 Schopenhauer : Welt als W. und B. II. 180. 1. XVIII. 
XXIX. über der Willen in der Natur. 1854. 134. 1. 

2) Feuerbach L. Sämmtliche Werke. 1849. VII. 6—8. Vorrede 
zur dritten Aufl. des „Wesen des Christenthums." 
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hogy : „A tudomány, a világ felszabaditója és királynője, 
az uralkodó osztály ágyasává szegődött. „Tanárt és rimát 
mindig kapni pénzért, " monda cynikus nyíltsággal a nem-
rég elhunyt hannoveri király, megütközve azon, hogy a 
flgöttingeni bölcsek" között kivételre akadt. A tudomány 
temploma meg van szentségtelenítve; kuruzslók és ha-
mis próféták garázdálkodnak benne." Ne beszéljenek ne-
künk a mai világban tudományról. A művészet kenyeret 
keres s azért, ahelyett, hogy a nép képzője lenne, a 
gazdagok rimája. S a tudomány ? A tudomány nem a nép 
javára, hanem a nép kárára él."1) 

Tudatlan, vad demagógok és felületes újságírók à la 
Most, Hasselman stb. foglalják el napjainkban a lelkészek 
helyét a nagy városok és iparos kerületek csőcselékénél 
s a „patentirt'1 tudomány képviselőit könnyű szerrel ve-
tik ki a nyeregből. Hogy is ne ! mikor egy berlini aka-
démikus, mint Dühring is, ugy ir, hogy „a tudomány mai 
alakjában csak bálvány. A mi hasznos és jó volna benne, 
az a képzelgésektől és haszontalanságtól nincsen kellőké-
pen elkülönítve. A mint a tudományt rendesen elénk tá-
lalják, az nem más haszontalan bálványképnél. Csak babona, 
tudákos tudatlanság, hiúság, üresség, kételgő tarthatat lan-
ságok keveréke. Nemcsak érthetlen, hanem erkölcsi emel-
kedettségre is képtelen. Ily képet nyújt a 19. században, 
s az egyes kitűnőbb szellemek által eszközölt haladás 
éppen nem változtat rajta. A tudomány napszámosai, a ta-
nárok s egyáltalában a tanult és müveit osztály nemcsak 
hogy az ifjúság fejét zavarják meg, hanem még szivét is 
megrontják. Az ifjú, ki bizalommal lép a tudományok 
hajlékába, csakhamar elromlik. Tisztátalan légkörben mo-
zog, érzékei eltompulnak s ha kedélybetegség vagy ön-
gyilkossági kór nem lepi meg, legalább is elmegyenge-
ség vesz erőt ra j ta . Deracinirozzák és demoralizálják, mi-
nek legenyhébb következménye a csüggedés. S e veszé-
lyes következményeknek épen azok vannak leginkább ki-
téve, akik a dolgot komolyan veszik. A tudós osztály a 
kuruzsolásban fölülmúlja a papokat. Napjainkban az úgy-
nevezett „tudomány" főfészke és főeszköze a csalásnak. 
A tudósok épp oly erkölcstelen torzalakokká lőnek, mint 
a szerzetesek, s azért ellenök épp oly küzdelem készül, 
mint a papság ellen. A felvilágosultság csak ugy törhet 
magának utat, ha száműzi a rimát, mely tudománynak 
nevezi magát. A nemes jellem soha sem fogja tűrni, hogy 
a kutatás eredményével visszaélvén, azt csak csalásra hasz-
nál ják s általa a gazságot csak körmönfontabbá tegyék. 
A tudományos raffinirozottsággal költött hazugság a kö-
zönségesnél sokkal utálatosabb. A tudós és tanult egyén, 
aki tudományával a közönséget orránál fogva vezeti s 
tudatlanságát gyalázatosan kizsákmányolja, nagyobb bű-
nös, mint a laposfejü pap és szerzetes, aki jobb tudatnak 
hiányában vezeti félre a népet. A tudós, ki rászedi a 
közönséget, megérdemli, miszerint qualificált erkölcsi go-
nosztevőnek bélyegeztessék s az őt védő kaszttal együtt 
felelősségre, még pedig szigorú felelősségre vonassék. S 
ez nemcsak a tudomány napszámosaira, hanem azon tu-
dósokra is áll, kik a tanárkodás és akadémikus kaszt te-
rén kivül hadonáznak s szerény (?!) „én"-jöknek érde-

1) W. Liebknecht : Wissen ist Macht. Vortrag im Arbeiter-
Bild ungs-Yerein zu Dresden. Lpzg. 1873. 42—3. 1. 

keit, korlátoltságukat és egyéb veszélyeiket többre be-
csülik az igazságnál. Szól az egyáltalában minden tudós-
nak, akár valóban az, akár pedig csak tudós hivatást tölt 
be. minők a tanárok, orvosok, ügyvédek. Az igazságtól 
és méltányosságtól való elpártolás annál nagyobb vétek, 
minél több tudomány játszik közre. A tudomány már 
azon álláspontra jutott, hogy alávalóságra nézve ver-
senyez a vallással és bölcsészettel. Legalább már na-
gyon kétértelmű és a legnagyobb fokban kompromittálva 
van."1) 

Ennyire jutot t a modern tudomány, mely felfuval-
kodottságában már arról álmodozott, hogy Krisztus egy-
házát megsemmisítve, ennek helyét foglalandja el ! ! A 
Szellemi anarchia — vgy látszik — tetőpontjára ért. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, aug. 9. A két legújabb pápai kitüntetés. — 

Róma mindig kiválóan kedvelte édes hazánkat. Szt. Ist-
ván idejétől fogva a pápák hosszú és diszes sorában 

találunk elég ragyogó nevet, melyeket arany betűkkel 
örökítet t meg történetünk lapjain a háladatosság géniusza. 
Hazánk jóléte és emelkedése, szabadsága és független-
sége, oltalma és védelme szt. Péter utódai részéről nem-
csak jóakaratú tanácsokkal, de rendkívüli áldozatokkal 
is előbbre vitetett. A „Monumenta Vaticana" eddig meg-
jelent kötetei ama régi kegyelettel hálásan őrzött tények 
csak egy kis részét helyezték kellő, eddig minden részletei-
ben még nem ismert világításba. A folytatástól csak 
ujabb világosságot, a pápaság hazánk iránti érdemeinek 
csak fényesebb ragyogását várjuk. 

Különben ezen általában ismert, ha nem is minden-
kitől ismert tények dicséretre nem szorulnak. De jó 
azokat olykor feleleveníteni, hogy világosan álljon sze-
münk előtt a jótétemények ama szakadatlan lánczolata, a 
mely első dicső szent királyunk idejét a mienkkel a pá-

*) E. Dühring : Leben, Sache und Feinde. (Autobiographie). 
1882. 253. 258. 259. 11. Más helyen pedig mondja : „A hírlapiroda-
lom óriási ujságkereskedő üzlet, mely a közönség rászedésére és a 
közvélemény meghamisítására különböző czikkekkel kereskedik. 
Az ujságkereskedés, még ha a többi járuléktól el is tekintünk, 
csak üzlet marad s e körülmény az újságírókat rabszolgákká teszi, 
kik a szellemet és irányt, melyben irnak, mindig a társadalmi 
hangadóktól és államhatalomtól nyerik : Az utóbbi még a szoczia-
lista sajtóra nézve is áll. A német talajon élő szocziáldemokráczia 
sajtója — bár e név nem illeti meg — a mennyire magam is 
me gfigyeltem, a külföldi intézők iránt való hódolat — még leg-
híresebb vezetőik részéről is, kik a birodalmi fővárosban mint 
szerkesztők szerepelnek, — oly nagy, aminő még a római kom-
mandó alatt álló fekete sajtónál sem. Ezenkívül az egész német-
zsidó-szocziáldemokrata sajtóban oly nagy a korrupczió, hogy na-
gyobb már nem is lehet. A külföldi szocziáldemokrata sajtóban is, 
ha nem is ily nagy, de tapasztalásom szerint nem sokkal kisebb, 
mint a németben. E sajtó minden rosznak és alávalóságnak for-
rása. Jelenlegi"berendezése még a papok és tudósokén is túltesz s 
mint maga Proudhon is megjegyzi, megérdemelné a vasvesszőt. 

Csak oktalan és hamis szentimentális eljárás volna a bajnak ter-
jedését engedékenység által is előmozdítani. A rosszat mindenütt 
gátolni, s a hol lehet, kiirtani kell." U. o. 320—22, 327, 356. De 
hogy mi a rjó," mi pedig a rosz, ki fogja eldönteni ; talán Dühring 
Jenő ur ? 
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paság szüntelen jóindulata és kiváló kegye által egyesíti, 
fis e lángolatot különös atyai szeretettel tovább fűzi di-
csőségesen uralkodó szentséges atyánk, XIII. Leo pápa. 
Minden alkalommal tanúsítja kegyességét hazánk és en-
nek fiai iránt. Akár magyar zarándokok boruljanak lábai-
hoz, akár magyar tudósok kérjék magas engedélyét ku-
tatásaik eszközléséhez, akár Magyarország jó vagy bal-
szerencséje jusson füleihez, akár hazánk érdemes fiairól 
vegyen tudomást, akár nagykövete által látogassa ezt a 
h a z á t : mindig csak az atyai szeretet, a kiválóan nyilvá-
nuló magas kegy az, mi szavait inspirálja, tetteit vezérli, 
elhatározásait vezeti. Az apostoli szentszéknek hazánk 
iránti kegyes jóindulatának hagyományos hűséggel ápolt 
pragmatismusában szentséges atyánk dicső elődeinek ma-
gasztos példájától egy lépésnyire sem távozik. A fentieb-
bekhez csak egyet akarunk adni. ama legújabb két pápai 
kitüntetést, melyeknek tudomására a mult héten jö t tünk. 

Dr Schlauch Lörincz, szatmári püspök ur ő nmga 
a pápai trónállói méltósággal római gróf lett. Szent-
séges atyánk méltó elismerésben részesité ez által a nagy-
nevű szatmári püspök érdemeit. Október 2-án 13 éve 
lesz, hogy a nagylelkű és felejthetetlen Istenben boldogult 
Bíró utódjaként a szátmári püspöki széket elfoglalta és 
csak nem rég vol t alkalmunk más helyen a mult évi 
szatmári értekezlet alapján constatálhatni, hogy a szat-
mári egyházmegye élén körültekintő, atyailag gondoskodó, 
ébren vigyázó és buzgóan működő főpásztor áll, ki bölcs 
utasításaival és intézkedéseivel, nemes áldozatkészségével 
és nagynevű elődjeinek hatalmas alapitványai segítségé-
vel épp ugy tud, mint kész és képes tenni az egyház-
megye, a papság és az iskola, a szegények és ügyefo-
gyottak érdekében, mit hálás szívvel elismer nemcsak az 
egyházmegye ka th . lakossága, de a vegyes ajkú és vegyes 
állású megye összes értelmisége és népsége egyszersmind. 
A mult hónapot majdnem egészen betöltött főpásztori 
ut a Marmarosban, az egész világ előtt ismeretessé tette 
a szatmári egyházmegyében uralkodó tisztelet és ragasz-
kodást a főpásztor iránt. De ki nem tudná, hogy a szat-
mári püspök ő excja tevékenységének súlypontját inkább 
a közéletbe, az egyházpolitika terhes, hálátlan, annyi 
kellemeslenséggel és gyanúsítással telitett mezejére esik ? 
Ezen a téren az ő tevékenysége oly ismeretes, hogy egy 
szót sem akarunk többet reá vesztegetni. Még irigyei 
és ellenségei is kénytelenek elismerni fényes tehetségeit, 
lankadatlan buzgalmát, legnemesebb szándékait. És bizo-
nyára nem kicsinylendő amaz elismerés, melylyel a leg-
újabb pápai kitüntetés alkalmából egy ellenzéki napilap 
külön czikkben adózik a nagynevű püspöknek e sza-
vakkal : 

„A szatmári püspök a küzdő, a hóditó egyháznak 
embere. Római az ö gondolkozásában, és egész -politiká-
jában. Egyházmegyéjében nem azért nincs konfliktus, 
mintha az árral úsznék, hanem mert azt jól tudja hasz-
nálni a saját czéljaira. Az állam és egyház közötti min-
den kérdésben a szélsőbb római álláspontot védi. 

Lehetetlen, hogy e jelenségtől csodálatunkat megta-
gadjuk. Lehetetlen, hogy csodálatunkkal ne adózzunk a 
férfiú iránt, ki ily nagy mértékben egyesíti magában a 
a kígyó és galamb evangeliumi tulajdonait. Lehetetlen, 

hogy ne magasztaljuk diplomacziai ügyességét az egy-
háznagynak, ki egyszerre simulékony és szilárd s önma-
gában össze tudja egyeztetni Róma és egy magát liberá-
lisnak nevező kormánypárt legteljesb bizalmát." (Pesti 
Napló 217. sz. aug. 7.) 

Szentséges atyánk világot hóditó politikájának nem-
csak bámulója, de leghívebb követője is. Es ha egyik 
nagy hirességü beszédét szentséges atyánk szavaival, pél-
dájával kezdette, akkor az nem frázis, banem valóságos 
programm volt. Egyházpolit ikájának, összes tevékenysé-
gének programmja. S azért amint meg vagyunk győ-
ződve, hogy szentséges atyánk szívesen részesité a nagy-
nevű szatmári püspököt a magas kitüntetésben, ugy hisz-
szük, hogy a szatmári egyházmegye méltó örömében szí-
vesen osztozik az összes hazai katholicismus és különösen 
a Szent-László-Társulat, mely az idei jubiláris közgyűlé-
sén nemcsak országosan tisztelt elnökét fogja látni a 
pápai kitüntetés ujabb méltóságában, de szeretve tisztelt 
világi alelnökét is, dr Balogh Sándor ur ő nagyságát, ki 
ugyancsak ő szentségétől a szt. Gergely-rend középke-
resztjével lett kitüntetve. Egy tetőtől-talpig derék, lelkes 
és önzetlen kath. világi férfiút tüntetet t ki szentséges 
atyánk. Nehéz időkben épp ugy, mint szép napokban dr 
Balogh Sándor mintaképül szolgált a világi kath. értel-
miségnek. Hitét, melyet szivében vall, bátran az egész 
világ előtt nemcsak tanúsította, de követte is, és akár 
ott, hol a professio fidei, és adhaesio ad S. Sedem, vagy 
a charitatis operatio tettre szólította emberét, emberül 
megállotta helyét. Ugy a Szt. István-, mint a Szent-
László-Társulat, ugy a Szt.-Vincze-, mint az Oltár-Egye-
sület. nemcsak mint buzgó tagját , de mint lelkesítő, buz-
dító vezérét is látta és nincs az a kath. ügy, melyért a 
méltán kitüntetett kebel érezni, dobogni, áldozni, vagy 
keseregni nem tudott volna. Isten sokáig éltesse ! ? 

Róma. Szentséges atyánk a heidelbergi egyetem ala-
pításának ötszázados jubileuma alkalmából a bádeni nagy-
herczegnek igen becses ajándékot küldött. Megküldte 
neki az u. n. palatinalis könyvtár könyveinek és okmá-
nyainak katalógusát, melyből eddig 4 kötet készült el. 
A heidelbergi egyetem tudvalevőleg pápai alapítású egye-
tem. VI. Orbán pápa alapította 1386-ban. 

A julius 25-én Rómában megejtett pótválasztáson 
26,410 jogosult választó közül csak 7251 szavazott. A 
választás eredménye következő: Colonna (miniszteri) her -
czeg 3201, Coccapieller (haladó) 2473, és Zaccari (radi-
kális) 699 szavazatot nyert, igy Colonna és Coccapieller 
közt u j választás rendeltetelt el. Colonna herczeg valóban 
büszke lehet vetélytársára a bohócz Coccapiellerre. A 
május 23-án megejtet t általános szavazásoknál 10,715-en 
szavaztak, mely alkalomnál Colonna 3799 és Coccapieller 
3019 szavazatot nyert, s igy mindketten — mivel más 
jelölteknek több szavazatuk volt — megbuktak. 

A sz. atya 18 művészt, kik a lateráni székesegy-
ház apsisának helyreállításán dolgoztak, rendek adomá-
nyozása által tüntetett ki, s kihallgatáson fogadta, mely 
alkalommal a végbe vitt munkák fölötti tetszését nyilvá-
nítván, az egybegyűlt művészekre apostoli áldását adta. 

Közli dr Ott Adám. 
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KATHOLIKUS ACTIO. 

B) 
A LÉTESÍTENDŐ ORSZÁGOS KATHOLIKUS TANÍTÓI 

Á R V A H Á Z A L A P J Á R Ó L 

A KEZELŐ EGRI FŐKÁPTALAN ALTAL BENYÚJTOTT, FELSŐBB 
HELYEN PEDIG FELÜLVIZSGÁLT ÉS HELYESNEK TALÁLT 

1885. ÉVI SZÁMADÁS KIVONATA, 
(Az 1885. év az első számadási év.) 

Osztr. ért. 
I. Fejezet. 1885. évi bevétel. frt kr. 

1. §. A mult évi készpénzraaradvány . . . — — 
2. §. Az egyházmegyék gyűjtéseiből befolyt : 

A) AZ esztergomi érseki megyéből : készpénz-
ben 565 — 

Az esztergomi érseki megyéből : 1870-1 ma-
gyar kir. nyereménykölcsön jegyben . . . 100 — 

.b) A székesfehérvári püspöki megyéből . . . 50 — 
2. §. összege . 715 — 

3. A segélyalap 1884. évi számadása sze-
rint feloszlás alá eső összeg Vio l'észe czi-
mén a segélyalap pénztárából ide áttéte-
tett 280 -

3. §. összege . 280- — 

A bevételek összesítése: 
1. §. összege — — 
2. §. összege készpénzben 615 — 

értékpapírban 100 — 
3. §. összege 280 — 

A bevétel főösszege . 995 — 

II. Fejezet. 1885. évi kiadás 
1. Tőkésítésre. 
Kiadásba hozatott, s az árvaház alapjának 

tőkeállományába soroztatott az 1870-i magy. 
kir. nyeremény kölcsönjegy 100 — 

b) Takarékpénztárnál 5 % kamatra tőkésített 895 — 
1. §. összege . 995 — 

A kiadások összesitése : 
1. §. összege, egyszersmind főösszeg . . . 995 — 

M é r l e g . 
Valóságos bevétel 995 — 
Valóságos kiadás 995 — 

1886. évre felveendő készpénzmaradvány . 

Az árvaház alapjának állása 1885. év végén: 
1. 1870-i magy. kir. nyereménykölcsönjegyben 

(névérték szerint) 100 — 
2. Takarékpénztárban 5°/0 kamatra tőkésítve 895 — 

összesen . 995 — 

IRODALOM. 
A „kath. irodalmi társaság" ügyében tartott nagy 

értekezlet 
lefolyása röviden ez volt : 

Megjelentek, többen mint múltkori előleges tudósí-
tásunkban futó áttekintésre jelentettük. Megjelentek szá-
zon felül, köztük több tekintélyes férfiú az öreg és az 
i f jú nemzedékből. Világiak vagy 15-en lehettek, a töb-

biek egyháziak valának. 8 órakor az egyetemi templom-
ban szentmise volt. Palotay L. t. kanonok mondotta. 
9 órakor lelkes éljenek-kel fogadtatott mgs és ft . NeSZ-
veda István fölsz. püspök ur, s mint tiszteletbeli elnök a 
szokott kath. üdvözlettel s egy tájékoztató meleg hangú 
beszéddel megnyitotta az értekezletet, felkérvén lovag 
Lonkay Antalt, mint előadót, hogy a kath. irod. társu-
lat" ügyében olvassa fel előterjesztését. A terjedelmesen 
és részletesen kidolgozott előterjesztés veleje ez volt : 

„Az első tehető javadat és eljárási mód az: vájjon 
tanácsos-e, lehető-e, ajánlatos-e, könnyen kivihető-e: egy 
egészen uj, a közönség áldozatkészségéből lassú hoszas 
gyűjtögetések által alapítandó kath. irodalmi társaságot 
kezdeményezni ? 

A második tehető javaslat és eljárási mód az: nem 
volna-e sokkal czélszerübb, biztosabb, szép és sikeres 
jövővel kecsegtető módozat az, ha egy már meglevő, or-
szágos kath. társasággal, például a Sz.-István-Társulattal 
karöltve, sőt annak kebe lében oly tudományos és iro-
dalmi osztály állíttatnék fel, mely míg egyrészt kath. 
irodalmi társaság volna, másrészt a Szent-István-Társu-
lattal váló cohaesio, szoros kapcsolat és összhangzatos 
működés által már a közel jövőben kiszámithatlan szel-
lemi hasznokat, üdvös gyümölcsöket teremne a hazai ka-
tholicismus, a magyar közművelődés javára, a tudomá-
nyok kath. szellemű előbbvitelére s a tiszta és nemes-
irányu szépirodalom termékeny virágoztatására." 

Előadó bőven kifejtve mind a két módozat esélyeit, 
az utóbbi eljárási módot ajánlá az értekezletnek elfoga-
dás végett, megtoldva az ajánlott eszmét két dologgal: 
a Szt.-I.-Társulat kebelében mint „tudományos és irodalmi 
osztály" felállítandó „irod. társaság" mikénti szervezésé-
nek tervével, és avval a kijelentéssel, hogy mivel az igy 
tervezett „tudományos és irodalmi osztály" a Szt.-I.-T. 
kebelében véleménye szerint „külön alaptőkével fog birni", 
ő azon a napon, melyen a Sz.-I.-T. jövő közgyűlése az 
általa „vázolt tervezetet elfogadja: 500 fr tnyi tőkével az 
alapitók sorába" lép. 

A nagy figyelemmel és tetszéssel hallgatott előter-
jesztés felolvasása után az értekezlet tisztikara következő-
leg alakult m e g : egyh. ein. Bogisich M. prépost, világi 
ein. Lonkay A. lovag, egyh. alelnök Vetzely K. prépost, 
világi alelnök dr Kerékgyártó Á., t i tkár dr. Winkler J., 
j egyzők: dr Tódor J . és Tomor F. 

Er re megindult a tanácskozás, melyben hosszabb-
rövidebb felszólalással részt vettek dr Walter Gy. ta-
nár, Rézbányay J . joglic. tanár, továbbá a ,Religio' 
szerk., Lévay I. k. r. főgymn. igazgató s lapszerkesztő, 
Csávolszky J . kanonok, Fonyó P. kép. tanár, Rud-
nyánszky Gy. világi iró, dr Való S. közp. papn. tan. 
felügyelő, dr. Kazaly I. hittanár, dr Lauran Á. nagyv. 
g. k. kanonok, Mócsy A. kép. tanár, Szülik J . apát, dr. 
Reindl R. káplán, Lonkay A. többször, Palotay L. t. 
kanonok, de. Balogh S. lovag, Pály E . pleb., dr Komlósy 
F. orsz. képviselő, dr Kerékyyártó Á. és a kit első he-
lyen kellett volna nevezni, mig. és f t Neszveda I. fölsz. 
püspök ur, kinek bölcs vezetése és többszöri felszólalása 
alatt az értekezlet igen szépen folyt le. 

Az értekezlet eredménye: a nagy többséggel ki-
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mondott óhajnak, t. i. hogy a Szt.-l. T. kebelében egy 
„tudományos és irodalmi osztályu szerveztessék — ez 
óhajnak foganatosisására egy 53 tagu bizottság megvá-
lasztása, a melynek feladata lesz a Sz.I.-T.-tal kellő 
módon érintkezésbe lépni. Tagjai a következők: 

Mélt. Neszveda István püspök, Balits Antal, Balogh 
Sándor, Bogisich Mihály, Breznay Béla, Csaplár Benedek, 
Csávolszky József, Czibulka Nándor , Dékány Ráfae l , 
Fonyó Pál, Hajósy Krizánt, Haudek Ágoston, Hortová-
nyi József, Jedlicska Pál, Kador Sándor, Karcsú Arzén, 
Karsch Lollion, Kazaly Imre, Kerékgyártó Árpád, Kom-
lóssy Ferencz, Komócsy Lajos, Lauran Ágoston, Lehmann 
Ágoston, Lévay Imre, Lonkay Antal, Lubrich Ágoston, 
Luga László, Magdics István, Maszlaghy Ferencz, Markus 
Gyula, Mócsy Antal, Molnár Yid, Olsavszky Lajos, Orem 
János, Palotay László, Pály Ede, Pichler Nándor, Réz -
bányay János, Rudnyánszky Gyula, Sarmaságh Géza, 
Schultz Imre, Szülik József, Tódor József, Tomcsányi 
János, Tomor Ferencz, Yaló Simon, Walter Gyula, 
Veszely Károly, Winckler József, Wolafka Nándor, Zá-
dori János, Zimándy Ignácz. 

A jegyzőkönyv hitelesitésére Maszlaghy F. prépost 
és Lubrich Á. egyetemi tanár kérettek fel. 

Délután a „Pannoniá"-ban 85 teritékü társas ebéd 
volt, melyet emelkedett szellemű lelkes felköszöntések 
fűszereztek. 

Ismételjük, a mit múltkor mondottunk. Kezdetnek, 
szép is, jó is, az egész. Azért hála legyen az Isten-
nek ! Csak ezután is méltó maradjon ez áldásra — és 
ennek feltételeül, a Szt.-L-T. vezérférfiainak rokonszenvére. 
Méltó marad pedig erre akkor, ha az emberi gyarlóságok 
intra vagy extra muros el nem ron t j ák . 

Jövőre, részint mert több tekintélyes férfiú felkért, 
részint mert hibásan idézett belőle a többi között a 
,P N.k, közölni fogjuk a ,Religio' szerkesztőjének „ea> 
poséját," a mely az értekezlet nagy többségének véle-
ményét maradandólag oda terelte, hogy most, ne egy 
uj kath. irod. társaság terveztessék, hanem a Szt.-I.-T., 
mint már eddig is egyúttal irodalmi társulat, egy „tudo-
mányos és irodalmi osztálynak" kebelében felállítása ál-
tal fejlesztessék ki, kiadó-társulati jellege és működése 
mellett, teljes kath. tudományos és irodalmi társasággá. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére Walter Antal pécsi székesegyházi kanonok-
nak és püspöki irodaigazgátónak, a Szent-Keresztről ne-
vezett magócsi; Hanny Gábor szegszárdi plébánosnak a 
Szentlélekről nevezett madochai és Spiesz János paksi 
plébánosnak, kerületi alesperesnek, a Bold. Szűz-Máriáról 
nevezett koppan-monostori czimzetes apátságot adomá-
nyozom. Bubics Zsigmond nagyváradi latin szertartású 
kanonokot, s a B. Szüz.-Máriáról nevezett Komárom fe-
letti monostrai czimzetes apátot, novii czimzetes püs-
pökké kinevezem : Pagács Ferencz kassai kanonoknak és 

hittudornak, a B. Szüz-Máriáról nevezett gadgyi czimze-
tes apátságot adományozom ; és Papp Károly kiskomá-
romi plébánost és alesperest, a veszprémi székesegyház 
tiszteletbeli kanonokjává nevezem ki. Kelt Ischlben, 1886^ 
évi aug. 1-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Ágos-
ton, s. k. 

VEGYESEK. 

SZAJBELY HENRIK, cz. püspök. 
1804—1886. 

Az esztergomi ősrégi fökáptalan e hosszú életű, köz-
tisztelet és szeretetben szép és áldásos pályát megfutott 
tagjáról a következő jelentést adta ki: 

f Az esztergomi fökáptalan szomorodott szivvel 
jelenti szeretett tagtársának, mélt. és főt. Szajbély Hen-
rik urnák, vál. vovadrai püspöknek, a Boldogságos szűz 
Máriáról nevezett veszprémvölgyi apátnak, az esztergomi 
főszékesegyház olvasó-kanonokjának, az érsekmegyei bí-
ráló hivatal elnökének, a jeles vaskorona-rend másod-
osztályú lovagjának, bekebelezett hittudornak e hó 9-én 
esti 9 és egynegyed órakor a szentségek ájtatos felvétele 
után élte 83 -ik évében végelgyengülésben történt gyászos 
elhunytát. A boldogultnak hült tetemei u. e hó 12-én a 
bazilikai Bakács-kápolnában d. e. 9 órakor az urnák be-
mutatandó engesztelő szt. mise áldozat után fognak sa-
ját házában beszenteltetni s az esztergomi főszékesegyház 
sírboltjában örök nyugalomra elhelyeztetni. Esztergom, 
1886. aug. 10-én. Áldás és béke hamvaira ! 

— Pápa ö szentséye Somhegyi József fóthi apá t -
plébánost és pápai praelatust legújabban a jeruzsálemi 
szentsir-rend csillagkeresztes lovagjává nevezte ki. 

— Ecclesia praecedit — minden jóban és nemes-
ben. Pécsett a nagyszerűnek ígérkező dalárünnepély a l -
kalmából időszaki nagyobb mükiállitás lesz, melynek pro-
tektorává sikerült megnyerni Troli Ferencz pápai prae-
latus urat . 

— Pápa ö szentsége f. hó 2-án adta tudtára a dip-
lomacziai testületnek abbeli elhatározását, hogy az apos-
toli szentszék Pekingbe, a roppant chinai birodalom fővá -
rosába, diplomacziai képviselőt fog küldeni mgr Agliardi 
személyében. Az uj pápai képviselő neve : „apostoli dele-
gatus és a szentszék residens minisztere" — leszen. 

— „Szellemi fegyelem." Ez az a szó, melyet a né-
met trón örököse a heidelbergi egyetemen czélul kitűzött, 
imigyen szólván: „Most, hogy a haza már egészséges, 
hogy a régi erények fennmaradjanak, szükséges, hogy a 
haza fiai megizmositsák a komoly meggondolást, az ön-
megtagadást, a szigort és a szellemi fegyelmet . . Mind 
szép! Csakhogy szellemi fegyelem és protestantism us — 
összeférhetetlen dolgok. 

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

B u d a p e s t , 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . ( P a p n ö v e l d e - u t c z a 8 . ez.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Főm. és főt. Mihalovics József bib., zágrábi érsek. — Dupanloup nevelési elvei. — Lit-
terae apostolicae Leonis PP. XIII. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Tapintatlanságok vagy gorombaságok? — A s z o m b a t -
h e l y i e g y h á z m e g y é b ő l : Gyilkossági kisérlet az oltár lépcsőjénél. — Kath. Egyleti Elet: A Religio szerkesztőjének nyilatko-

zata. — Irodalom : Szent István tiszteletére rendelt három régi ének. — Vegyesek. 

Mult hó 14-én, a fővárosi sajtó köréből első 
a ,Religio' adta tudtára Magyarország katholikus 
egyházának, hogy a zágrábi főegyházmegye biboros 
főpásztora Isten kegyelméből f. hó 13-án áldozó-
papi méltóságának félszázados ünnepét fogja elérni. 

Akkor csak jeleztük az ünnepélyt; most 
reszt akarunk abban venni> avval a hódolatos, 
imaszerű óhajtással, hogy az Isten a fényes, de 
kényes egyházi állások egyikének, erén}^ei által 
uj fényt kölcsönző bibornok-érsek urat, mint sz. 
István birodalma katholikus egyházi solidaritásá-
nak, a dicső sz. László királyunk által alapitott 
főpapi széken támaszát — igen-igen sokáig éltesse! 

D u p a n l o u p n e v e l é s i e l v e i . 
I r ta : Pnrt Iván. 

IB IE] " V E Z E T É S . 

Francziaországban az 1789-iki forradalom 
nemcsak a politikai és társadalmi életre, hanem 
a nevelésre is nagy befolyást gyakorolt, azt egé-

szen elállamositotta. A nevelés- és tanitásügy uj 
vezetői szakítva a múlttal, elejtve a történelmi 
fonalat, a folytonos kísérletezés labyrinthjában 
tévedeztek, tervet-tervre halmoztak, és igy a 
lázas izgatottság nem engedé, hogy egy rend-
szert kiválasszanak és hogy azt következetesen, 
higgadtan keresztül vigyék. 

Bonaparte Napoleon, a sors kegyencze, nem-
csak a hadsereg és állam, hanem a tudomá-
nyok és művészetek felett is akart uralkodni, és 
ezért 1808-ban egy 144 fejezetből álló határo-
zat által az egész tanügyet elnevezte egyetem-
nek, mely eszköz volt az ő és eszköz maradt az 
állam kezében. Ez a napoleoni „egyetem" az 
egész tanitásügynek alaki és anyagi egységét 
tűzte ki czélul, a minek következménye volt, 
hogy ,az előbbi változatosságot és szellemi sok-
oldalúságot általános gépiesség és lelketlen egy-
öntetűség váltotta fel. 

A Bourbonok visszatérése, a restauratio, nem 
változtattak a tanügyön, daczára, hogy már 
előbb az ideiglenes kormány, Talleyrand-nal élén 
kijelentette „hogy az ilyen katonai, minden mű-
veltséggel ellenkező beosztás teljesen helytelen, 
és, hogy a nevelés vezetését a szülőknek kell 
visszaadni." Az 1815. évi február hó 17-ikéről 
kelt királyi rendelet határozottan kimondja, hogy 
a napoleoni egyetem, mint a katonai zsarnokság 
intézménye, a királyság atyai beosztásával nem 
egyeztethető össze. Hanem már márczius 20-kán 
váratlanul megjelent az elbai száműzött, kinek 
száz nap múlva bekövetkezett bukása után a 
visszatérő királyság az egyetemet 15 évig „egye-
lőre" szolgálatában megtartotta. 
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Az 1830-iki év törvényjavaslatába a hires 
69. fejezetet is felvette, mely szerint „rövid idő 
alatt törvényeket kellene hozni a tanszabadság 
érdekében." De ebből semmi sem lett, mert a 
juliusi forradalom a törvényes királyságot elsö-
pörte, és csak az egyetem egyedárusága állott 
még mindig megdönthetlenül. 

Francziaország két pártra volt szakadva. A 
katholikusok erősen hangoztatták a tanszabadsá-
got, a szabadelvűek pedig az egyetem egyedáru-
ságában a lelkiismeret szabadságát, vagyis job-
ban mondva a XVIII. század soczialistikus és 
naturalisztikus elveinek keresztülvitelét vélik szem-
lélhetni. A katholikus párton egy Lacordaire és 
Montalambert állottak legeiül, kiknek hosszú és 
nehéz küzdelem után végre sikerült győzelmet arat-
niok. Az 1850-iki év meghozta az annyira ohaj-
tot t tanszabadságot és az egyetem egyedárusá-
gának bukását. 

A franczia keresztény tanszabadságnak egyik 
legjelesebb bajnoka volt Orleans-nak hét év előtt 
elhunyt és egész Francziaország által megsiratott 
püspöke, a nagy Dupanloup, ki fáradhatatlan buz-
galma, a szent ügy iránti önzetlen lelkesedése, 
és számtalan jeles munkája által az elméleti ne-
velészet terén is méltó hirnévre te t t szert, és 
kit teljes joggal nevezhetünk a keresztény ne-
velés egyik leghatalmasabb megalapítójának a 
sokat hányatott Francziaországban. 

Dupanloup Bódog Antal Fülöp született 
1802-ik évi január hó 3-án Saint-Félix-ben 
Chambéry közelében. Már mint gyermek Párisba 
jöt t ; alsóbb iskoláit Régard intézetében vég,ezte, a 
bölcsészetet és hittudományokat pedig a Saint-Sul-
pice-ről nevezett papnevelő-intézetben sajátította 
el. Pappá szenteltetvén egymásután több plébániára 
küldetett, és nemsokára mint az orleansi berezegek 
hitoktatója, hitszónoklatai által nagy hirnévre tett 
szert. 1837-ben a párisi Saint-Nicolas-ról neve-
zett kisszeminarium elöljárójává let t ; 1838-ban 
mint a párisi érsek közhelynöke, Rómába külde-
tett, honnan mint római praelatus és mint hit-
tudor tért vissza. lS41-ben a párisi egyetemen 
a szónoklattan tanárává neveztetett ki. Elénk és 

*) Y. ö. Garamszeghi Lubrich Ágost : A nevelés 
történelme. Budapest 1876. II. rész, II. k. 95. és 443. 1. — 
Dr. K. A. Schruid : Encyclopaedie des gesammten Er-
ziehungs- und Unterrichtswesens. Gotha 1879. 2. Aufl. 
I I . Band. „Frankreich" czimíi czikkét. — J . Lukas : Der 
Schulzwang, ein Stück moderner Tyrannei. Landshut, 
1865. S. 9 6 - 1 0 9 . — Dr. A. Stöckl : Lehrbuch der Ge-
schichte der Pädagogik. Mainz. 1886. S. 510. 

érdekes előadása nagyszámú hallgatókat szerzett 
a Sarboune-nak. De ezen előadásait nem koro-
názta siker, mert Voltaire-ról heves vitatkozást 
kezdvén, kénytelen volt előadásait idő előtt be-
fejezni. Talleyrand berezeg halálos ágyán a már 
akkor mindenki által magasztalt Dupanloup-t 
hivatta magához, és ő neki jutott az a szeren-
cse megtériteni az utolsó perezben Autun egy-
kori püspökét. 1S49. ápril 9-én orleánsi püspökké 
lett, és ezen idő óta még feltűnőbb munkásságot 
fejtet t ki. Rövid egymásutánban hagyták el a 
sajtót a nevelésről szóló és a nevelésnek min-
den ágát felkaroló müvei: és amit az elmélet-
ben hirdetett, azt a gyakorlatban is keresztül 
vitte az által, hogy egyházmegyéjének tanitás-
ügyét szigorral és lelkiismeretesen gondozta, sőt 
püspöki lakában iskolát is állíttatott saját költ-
ségén. Midőn az ötvenes években Gaume az ó 
classikus auctoroknak kiküszöbölése czéljából moz-
galmat indított meg, Dupanloup volt az, ki a 
görög és latin remekírók tanítása mellett síkra 
szállott és a classicusok helyes tanulmányozásá-
nak szükségességét alaposan bebizonyította. — 
1854-ben a franczia akadémia az elhunyt Tissot 
helyébe tagjának válosztotta. Székfoglaló beszéde, 
mely Tissot-nak és a tudományoknak szép mél-
tatása volt, jó ideig beszéd tárgyát képezte a 
franczia irodalmi körökben. 18S l-ben önként 
kilépett az akadémiából, mert az atheista 
Littré1) annak tagjává választatott. III. Napoleon 
idejében különösen nagy tevékenységet fejtett ki 
katholikus ügyek érdekében; ő volt az, a ki eré-
lyesen védte szóval és Írásban a szorongatott ró-
mai pápát. A vatikáni zsinaton ő ellenezte legjob-
ban az inf'allibilitás kimondását; hanem mrclőn a 
dogma kimondatott, mint jó katholikus, aláza-
tosan alávetette magát a zsinat határozatának. 
A porosz-franczia háború alatt nem egyszer adá 
nagy .hazafiságának szép példáját. 1875-ben élte 
alkonyán, az „Assemblé" — a nemzetgyűlés — 
élethossziglani senatornek választotta és ezen 
időtől fogva minden törekvését oda irányozta, 

Az anyagelviséget a legrútabb alakba Littré öl-
töztette. \J állította, hogy az igaz Isten tiszteletére elég-
séges az emberek istenitése. továbbá, hogy az Isten esz-
méje társadalmi fejetlenségre és hanyatlásra vezet (L'idée 
de Dieu est aussi anarchique que rétrograde) ; és szerinte 
az ember teljes szabadsága abban áll, hogy az Isten 
neve ne is említtessék, ne is gondoltassék. — Y. ö. Du-
panloup : L'élection de M. Littré à l'Académie française. 
Paris, 1872. és Benno Kühne: Der Zusammenhang der 
atheistischen Wissenschaft mit dem Socialism us. Einsie-
deln, 1872. 
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hogy a legitimistákat az orleanistákkal kiengesz-
telje, és bogy Chamborcl grófot a trónra segitse. Az 
lS78-iki év január havában betegeskedni kezd-
vén, Délfrancziaországba, Hyéres-be vonult, a hol 
még mindig szünet nélkül dolgozott; és mivel 
hire járt, bogy Thiers müveit ki akarják adni, 
azért Falloux gróffal, régi jó barátjával, ki a 
48-as években Thiers-sel közelebbi összeköttetés-
ben állott, élénk levelezést folytatott. Ezen és a 
tervezett Voltaire-centenariuma ellen irányuló 
munkája irása közben lepte őt meg a halál La-
combe kastélyában és oltá ki 1878 október l i -
kén rendkivül tevékeny és áldásdus életét. 

Dupanloup számtalan kisebb-nagyobb müvei 
között kétségkivül első helyen áll a nagy, há-
rom kötetes és általános magasztalásban részesült 
„De VEducationu A lábra kapó helytelen irány 
ellenében, mely egyedül a tanításban látja esz-
ményképét, a sokak 41tal háttérbe szorított ne-
velésre fekteti a fősúlyt. Az egész mü, a mint 
azt Dupanloup maga is megvallja,2) sok tanul-
mányozáson, hosszú tapasztaláson és megfontolt 
elmélkedéseken alapul. A mindenben csak saját 
hasznát kereső materialisticus felfogás ellenében, 
a nevelést oly szép, oly ideális szinben mutat ja 
be, a milyenre a német nevelészeknél nem talál-
tunk. Dupanloupnak ezen müve az egész neve-
lést felkarolja, és azt három részben tárgyalja. 
Az első rész szól a nevelésről általában, a máso-
dik a nevelésben szükséges tekintélyről, a har-
madik pedig a nevelőkről. De hogy Dupanloup 
tárgyalási rendszeréről fogalmunk legyen, be keli 
röviden mutatnunk az egyes kötetek tartalmát. 

Miután az első kötet első könyvében a ne-
velés fogalmát és czélját leirta, a második könyv-
ben a nevelés tárgyára — a gyermekre — megy 
át ; megbeszéli annak természetét, hibáit és a 
nevelésre való fogékonyságát. A harmadik könyv-
ben a nevelés eszközeit mutat ja be: a negye-
dikben a gyermek szabadságáról és pályaválasz-

*) Orleans — Paris, chez Gatineau — Lecoífre. 
1850—1857. Tanulmányozásunk alapját ez az első kiadás 
képezte és azért idézeteinket is mindig ezen kiadás sze-
rint idéztük. Dupanloup a „Lettres sur l'éducation des 
filles et sur les études qui conviennent aux femmes dans 
le monde" czimü müvének bevezetésében a „De^l'Educa-
tion"-ról igy nyilatkozik: „J'ai publié sur l 'Education 
des jeunes gens et des hommes plusieurs volumes où les 
considérations philosophiques et les vues générales ne 
m'ont pas erapéché d'entrer dans tout le détail pratique 
des choses; et les nombreuses éditions successives, qu'a 
obtenu ce grand ouvrage, m'ont bien montré l'accueil 
que le public réservait aux livre de cette nature." 

2) V. Ö. De l'Éduc. T. I. p. 29. 
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tásáról szól. Az ötödik könyvben pedig a neve-
lés különféle tárgyait fejtegeti. 

A második kötetben a tekintély elvének meg-
beszélésénél az Istenből, mint legfőbb és leghatalma-
sabb nevelőből indul ki, mert Isten a tekintély egye-
düli forrása, és mivel őt, mint az emberiség terem-
tőjét, illeti meg első sorban a gyermek nevelése. 

Mivel Isten számára a gyermeket csak jám-
borság által lehet nevelni, azért a következőkben 
a jámborságról és az ünnepek jelentőségéről szól. 
A tekintélynek hordnokai első sorban a szülők, 
a kikre Isten tekintélyét átruházta, és azért a 
második könyv a családot, házasságot, az atyát, 
anyát és az atyai és anyai tekintély jogait és 
kötelességeit tárgyalja. A tekintélynek hordnokai 
másod sorban a nevelők és azért a harmadik 
könyv a nevelő méltóságát, befolyását és külön-
féle erényeit ismerteti. De mivel a legjobb ne-
velő sem képes a gyermek együttmunkálkodása 
nélkül eredményt felmutatni, azért a negyedik 
könyvben Dupanloup a gyermek tanulékonyságát, 
figyelmét és háláját, vagyis egyszóval a nevelő 
iránt tanusitandó tiszteletet beszéli meg. Az ötö-
dik könyvben végre a tanulótársaknak a neve-
lésre való befolyását fejti ki. és evvel összeiug-
gőleg a nyilvános és magán tanítás kérdését 
tárgyalja. Szorgos kutatás és a mindkét részről 
felhozott érvek elsorolása után a nyilvános taní-
tásnak ad előnyt, mert ez az értelem és jellem 
képzésére jótékonyabb hatást gyakorol. 

A harmadik kötetben egy nevelőintézet sze-
mélyzetét vezetik be minden kötelességeivel és 
szabályzataiva], és a katholikus gyermek-szemi-
minariumok szervezetét ismerteti. Az első könyv-
ben az elöljárónak nagy felelősséggel és fárad-
sággal járó hivatalát ecseteli, és tőle a szüksé-
ges nevelői tulajdonságokon kivül különösen 
szellemnagyságot, nagylelkűséget és jószívűséget 
követel. A második könyvben a „magisteriuiná-
ról, mely igazgatókból, praefectusokból, tanítók-
ból stb. áll. A harmadik könyvben megbeszéli, 
miként kell az intézet minden nevelőjének a 
gyermeknek, — kinek erkölcsi hajlamára, tulaj-
donságaira és hibáira figyelmessé tesz — neve-
lésére egyesülnie; a negyedik könyv pedig áz 
erkölcsi hajlamok képzésére és a hibák kiirtá-
sára szolgáló segédeszközöket tárgyalja, mely 
segédeszközök : a szó, a szent beszéd, az érdem-
jegyek hetenkinti felolvasása, a lelki olvasmány, 
a hitoktatás, az intések, az úgynevezett lelki-
gyakorlatok (exercitia spiritualia) és a játékok. 

13* 
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A „De l'Éducation "-nak mintegy folytatását 
képezi a háromkötetes nagy „De la haute édu-
cation intellectuelle,al) melyet — tar talmát te-
kintva — tanitástannak lehet nevezni, ámbár 
nem tárgyalja oly rendesen és kimért tervek sze-
rint a tanitás általános törvényeit, mint ezt a 
német müvekben találhatjuk. Az egész mü tulaj-
donképen nem egyéb, mint a tanításban körébe 
tartozó fontos kérdések fejtegetése, mely nem 
csak a tudós-, hanem bármilyen állású müveit 
ember számára készült. 

Az első kötetben alaposan, egész hévvel és 
lelkesedéssel bizonyítja a humanisticus művelt-
ség szükségességét, és okát adja annak, hogy 
miért nem tették a művészeteket, reáltudomá-
nyokat, történelmet, bölcsészetet, modern nyelve-
ket és irodalmakat a magasabb értelmi nevelés 
alapjává. Ezután áttér a classicus nyelvek tani-
tásmódjára és az egyes osztályokban való tan-
anyag beosztására. 

A második kötet a történelem és segédtu-
dományai, a bölcsészet, reáltudományok és mo-
dern nyelvek tanitását tárgyalja. Ezekhez a ta-
nitás általános kellékeit fűzi, s ezek: az idő, 
szorgalom és a versenyzés (émulation). 

A harmadik kötet levelekből áll, melyeket 
Dupanloup az orleans-i „Académie de Sainte-
Croix" 2) egyik tagjához intézett. 

Az első levélben arról értekezik, hogy mily 
szükséges az olvasás, a tudományokkal való fog-
lalkozás azoknak is, kik már állandó életpályán 
vannak. Erélyesen kárhoztatja azokat, kik tanul-
mányaik elvégzése után jninden tudományt 
szögre akasztva, szabad idejöket regény-, vagy 
újságolvasással töltik. Ez értelmi és erkölcsi sü-
lyedést okoz. A második levélben gyakorlati 
tanácsokat ad, hogy miként lehet haszonnal ol-
vasni. Ezután a részletekbe bocsátkozva az egyes 
tudományok tanulmányozását beszéli meg, min-
den tudományt egy külön levélben. Függelékül 
tudományágak szerint rendezett könyvjegyzéket 
tesz közzé. A tudományos könyvek olvasására 
vonatkozó különös tanácsok, és a könyvjegyzék 

x) Paris chez Douniol, libraire, Rue de Tournon 
29; 1-me édition, 1866. 

-') Ezen intézetet Dupanloup alapította a tudomá-
nyos műveltség terjesztése czéljából. A Dupanloup által 
emez akadémia megnyitásakor tartott beszéd ez utóbbi 
mü III. kötetének bevezetésében (III—XII 1.) örökitte-
tett meg. A III. kötetnek az általános czimen kivül még 
a következő alczime van: „Lettres à un membre de l'Aca-
démie de Sainte-Croix, sur les études qui peuvent con-
venir aux loisirs d'un homme du monde." 

inkább helyi értékűek levén, reánk nézve nem 
birnak nagy fontossággal. 

Dupanloupnak harmadik nagy és említésre 
méltó egy kötetes müve : „ Lettres sur l'éducation des 

filles et sur les études, qui conviennent aux femmes 
dans le monde."1) a nőnevelésről szól. A nőneve-
lés tárgyalásánál ugyanazon felosztást követi, 
mint a finevelésnél „De l'Éducation" czimü mü-
vében, és azért fölösleges volna a nőnevelésről 
irt ezen munkát bővebben ismertetni. Hogy a 
nagy püspök tollából csak kitűnő dolgok foly-
hattak, az magától értetik. Csodálatra méltó, 
hogy Dupanloup, ki az évek oly hosszú során 
át egyedül a fiuk, a papnövendékek nevelésével 
foglalkozott, a leányok szellemi életét oly éles 
felfogással és oly mély kedélylyel felismerhette 
és ecsetelhette, és hogy azoknak neveléséhez a 
gyakorlati életben oly nagy sikerrel alkalmazható 
tanácsokat adhatott. Ezen mü nemcsak utmutató, 
hanem egyszersmind tükör is az anyák részére, 
melyben saját szivöket, leiköket tisztán meglát-
hatják. 

Bemutattuk azon főműveket, melyek Dupan-
loup-nak, mint elméleti neveiésznek, Francziaor-
szág határain tul is méltó hírnevet szereztek. A 
felsorolt három műben vannak nevelési elvei letéve, 
ezekből ismerhetjük meg, hogy : 1) mi a nevelés 
müve és czél ja, 2) mily szerepet játszik a tekintély 
és tisztelet elve a nevelésben, 3) mily tér jut a gyer-
mek szabadságának a nevelésben, 4) melyek a 
nevelés eszközei, és 5) melyek annak különféle 
fajai. Ezen öt pont köré fogjuk a mondandókat 
csoportosítani. 

Kezdjük meg tehát Dupanloup nevelési el-
veinek tárgyalását a nevelés müvének és czéljá-
nak kifejtésével. 

LITTERAE APOSTOLICAE 

L, E O IsT I S PP. XIII . 
PER QVAS 

IIS QVAE A PIO IX. P. M. CONSTITVTA SVNT 
DE RATIONE STVDIORVM IN SEMINARIO ROMANO 

NONNVLLA ADIICIVNTVR 
AD DISCIPLINAM LITTERARIAM IN CLERICLS 

PROMOVENDAM. 

LEO P P . XIII. 
ÀD PERPETUAM REI MEMÓRIÁM. 

Validis firmisque doctrinae praesidiis Cleri institu-
tioni iuvandae, inclytus Decessor Noster, fel. rec. PIUS 
IX Apostolicis litteris sub plumbo datis IV. calendas 

!) Paris, Ancienne maison Charles Douniol, Jules 
I Gervais, Rue de Tournon, 29. 1879. 
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Julii anno MDCCCLIII, sacrum Seminarium de suo no-
mine Pium apellatum, delectis Clericis excipiendis ex 
omnibus Dioecesibus Provinciarum Pontiíiciae ditionis ad 
S. Apollinaris in Urbe excitavit, aliisque litteris sub 
annulo Piscatoris die III. Octobris eodem anno editis, ra-
tionem studiorum constituit, quae In scholis Pontificii 
iutriusque Seminarii, Komani et Pii, iij perpetuum ser-
varetur. 

In hoc magno ac salutari opere perficiendo augu-
stus Conditor id potissimum spectans, ut iuvenes Clerici 
ad pietatis graviorumque doctrinarum laudem solide ac-
curate que informarentur, quo in Dominico agro excolendo 
christiani populi utilitati et bono naviter inservire pos-
sent, suis Apostolicis litteris sanxit, ut qui Seminarii Pii 
locum peterent, ii emensis in suis quisque Dioecesibus 
Rhetoricae studiis, suaque in humanioribus litteris pe-
ritia legitimo experimento probata, ad peragendum in 
Urbe in integrum Philosophiae ac Theologiae curriculum 
in Seminarium adlegerentur, in eoque iurisprudentiae 
etiam studiis ita vacarent, ut ad integrum eorum cursum 
explendum haudquaquam obstricti, iuris tarnen Pontificii, 
civilis et criminalis institutionibus operám dare omnino 
adigerentur. 

Has illustris Decessoris Nostri de accurata Cleri 
institutione curas Nos omni studio prosequentes, ac prae-
cipua voluntate adducti humaniorum lit terarum fortunae 
consulendi, quas a veteri dignitate collapsas temporum 
conditione moleste ferebamus, eorum studiorum rationi 
instaurandae, et ad pristinum revocandae decus, animum 
addiciendum putavimus ; ac propterea, superiore anno 
litteris XX. Maii datis ad dilectum Filium Nostrum Lu-
cidum Mariam S. R. E. Presbyterum Cardinalem Pa -
rocchi vicaria Nostra potestate in Urbe fungentem, no-
vas in Seminarii Romani aeaibus scholas italicis, latinis 
et graecis litteris tradendis constituimus, opportunitatem 
praebentes utriusque Seminarii alumnis aliisque clericis 
Philosophiae, Theologiae et Iurisprudentiaecursu perfun-
ctis, ut oblata a Nobis ope, ad penitiorem et cumula-
tiorem in litteraria palaestra et disciplina eruditionem ac 
laudem eniti atque assurgere possent. Nobiscum enim 
reputavimus quantopere disciplina, usus et facultus litte-
rarum necessaria sit iis, qui pietatis ac veritatis catholi-
-cae tuendae ac propagandae munere funguntur , et quan-
tum ornamenti ac praesidii ad doctrinae laudem accédât, 
ubi ea cum lit terarum laude apte coniuncta reperiatur. 
— Magisteriis itaque litterarum, quae diximus, iam Deo 
favente feliciter cura Nostra constitutis, illud Nobis 
agendum esse intelligimus, ut quam fieri potest ad plu-
rimos, eorum utilitates ac fructus manare curemus. 

Quamobrem hisce Nostris litteris, firmis atque inte-
gris permanentibus ceteris omnibus, quae ab inclyto De-
cessore Nostro in iis, quas memoravimus, Apostolicis 
litteris de utroque Seminario sancita fuere, Nos decer-
nimus ac statuimus, eos omnes qui inter alumnos Semi-
narii Pii cooptari cupiunt, in iis experimentis quae ab 
ipsis edenda sunt ad Seminarii locum obtinendum, prae-
ter ea quae in Apostolicis Decessoris Nostri litteris dé-
créta fuere, suam quoque peritiam in litterarum graeca-
rum rudimentis probare debere ; itemque decernimus 

ac mandamus ab utriusque Seminarii Romani et Pii 
alumnis, Philosophiae ac Theologiae studiis peractis, ita-
licarum, latinarum et graecarum litterarum disciplinis a 
Nobis in Seminarii Romani sede constitutis, in annum 
integrum, omni aliorum studiorum cura intermissa, ope-
rám esse navandam, earumdemque litterarum scholas ab 
iis celebrari volumus primo etiam iurisprudentiae anno, 
quo sacri, civilis et criminalis juris Institutionum Magi-
stros audient; atque ad Nostram Nostrorumque Succes-
sorum auctoritatem revocamus de alumnis decernere si 
quando aliquem hac lege solvi, graves iustaeque caussae 
postulaverint. 

Haec uti a Nobis praescripta sunt, firmiter servari 
iubemus, praecipimus et mandamus, decernente shas Lit-
teras esse perpetuo valituras, contrariis non obstantibus, 
individua etiam et peculiari mentione dignis quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Pet rum sub annulo Pisca-
toris die XXX. Iulii, MDCCCLXXXYI, Pontificatus Nostri 
anno nono. 

M. Card. Ledochoiuski. 

EGYHÁZI TUE0SITÁS0K. 
Budapest, aug. 13. Tapintatlanságok vagy goromba-

ságok ? — Méltó felháborodást szült a lapokban emiitett ama 
szomorú tény, hogy a nemrég lefolyt heidelbergi egye-
temi emlékünnepélyen hazai egyetemeink egyike sem volt 
képviselve azon egyszerű oknál fogva, mert sem a buda-
pesti, sem a kolozsvári, sem a zágrábi egyetemet ezen 
ünnepélyességekre meg nem hivták. Még a legildomo-
sabb felfogásban és legengesztelékenyebb szellemben is 
véve, ezt az eljárást másnak nem lehet mondani, mint 
hogy tapintatlanság, vagy erősebb kifejezéssel élve go-
rombaság. Mert féltékenységet, vigyázatlanságot feltéte-
lezni — az egyedülit, ami meg valamiképp kimenthetné 
az intéző köröket, azt már csak azért sem lehet, mert a 
kiewi, chasani, charkowi egyetemeket, — a földrajzilag 
és társadalmilag sokkal messzebb fekvő intézeteket — szé-
pen meghívták, a miéinkből pedig egyet sem, nem is szólva 
egyébiránt a világszerte ismeretes és bámult német gründ-
lichkeitről, melynek csak tudnia kellene, hogy Heidel-
berga és Oroszország között van egy darab föld, mely-
nek neve Magyarország, melynek saját felsőbb taninté-
zetei, nemzeti kul turája stb. van. A német „griindlichkeit" 
ezt persze mind tudja és ha elfelejtené, ott van a né-
met „chauvinizmus", mely a szász testvérektől ezerszer 
még ezerszer hallja, hogy a „barbár" magyar nemzet „kul-
turtörekvéseitől" mennyire vannak veszélyeztetve a né-
met testvérek a Királyhágón innen és tul. És ugyanazon 
német öntudat, mely a franczia egyetemek képviselőinek 
helyet és szót is engedett a heidelbergi aulában, a ma-
gyarokról még hallani, őket még látni sem a&arta. S ha 
ezen különös eljárásnak inditó okát keressük, részünkről 
is nem alaptalannak tar t juk azt a felfogást, hogy a szá-
szok denuncziálása, illetőleg túlzott és alaptalan panaszai 
okozhatták ezt a tapintatlanságot vagy gorombaságot, 
melyre a római költővel mondjuk : et haec meminisse 
juvabit ! 

S ha nemzeti és hazafias dolognak tartottuk azt a 
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tapintatlanságot vagy gorombaságot részünkről is con-
statálni és megbélyegezni, katholikus kötelességünknek 
smerjük egy másik, a lapok által kevesebb figyelemre 
méltatott tapintatlanságot vagy — és itt ezt a szót tel-
jes joggal használhatjuk — gorombaságot kellőleg meg-
bélyegezni. 

Ismeretes, hogy szentséges atyánk nemcsak képvi-
selője által, Stevenson pápai diplom. ügyvivő által vett 
részt a heidelbergi ünnepélyességeken, de igen érdekes és 
értékes ajándékkal is kedveskedett a heidelbergi egye-
temnek. És mi történik? Stevenson, a pápai küldött , 
megjelenik, részt vesz az ünnepélyeken, á tnyúj t ja a pápa 
ajándékát. A német trónörökös és a badeni nagyherczeg 
különös módon kitüntetik a szentséges atyának képvise-
lőjét, és ime ! a heidelbergi egyetem prorectora válaszol-
ván a pápai küldött beszédére és ajándékára, a római 
kath. szentegyház látható fejére, 300 millió katholikus 
közös atyjára a többi között azt találja mondani : Ez az 
ember sokat tett Európa érdekében (Dieser Mann hat 
für Europa viel gethan). Tessék csak a dolgot a maga 
körülményeivel tekinteni. Európai szinezetü ünnepélyen, 
uralkodó fejedelem és egyéb fejedelmi vendégek, a tudo-
mány bajnokainak és képviselőinek jelenlétében, midőn 
minden szóra vigyáznak és nem szük körnek, hanem az 
egész világnak mondják a mit mondanak, ott egy minden-
képp souverain képviselőjének, ki hozzá nem üres kézzel 
jön, hanem küldőjének és urának érdekes és értékes aján-
dékát hozza, azt mondani a sörös kompániának „burschi-
kozus" hangján : ez az ember!— ha ez nem gorombaság, 
még pedig oly igazi tizenhárom próbás, akkor valóban 
nem tudjuk, mit lehet annak nevezni. 

Ez az ember ! A ki igy beszél, lehet a maga szakmá-
jában otthonos, lehet a tudományban celebritás, de a 
közműveltség elemeiben bizonyosan nem otthonos és egy 
nagyszabású ünnepélyességen repraesentálni mindenesetre 
hivatással nem bir. „Ez az ember" kétségtelenül méltatlan 
volt arra, hogy az alma mater nevében átvegye az ajándé-
kot attól az embertőlt a kinek hivatalos czimét megtanul-
hatta volna, akár az ott jelenvolt német trónörököstől, ki 
személyes érintkezésben volt azzal az emberrel, akár Bis-
marck herczegtől, ki ezt az embert nemrég egyik le-
velében igy czimezte : Sire Felség ! Ha a heidelbergi 
prorektor oly keveset tud az illemtanból, tanulhatott 
volna inkább előbb valamit, mert tanulni soha sem szé-
gyen, még egy ilyen tudós prorector számára sem, de 
szégyen marad mindenkorra, még egy ilyen tudós prorek-
tor számára is ily alkalommal ily gorombaságot mon- j 
dani, melyet neki senki meg nem fog bocsátani. ? 

A szombathelyi egyházmegyéből, augusztus elején. 
Gyilkossági kísérlet az oltár lépcsőjénél. — Folyó évi 
julius 27-én hat óra előtt Fehringen, mely mezőváros a 
magyar nyugati vasút hasonló nevü első stájer állomása 
mellett fekszik, a templom egyik mellékoltáránál misézett 
Haufmann, félév óta fehringi plébános, ki templomát meg-
ujitatja, mely megujitási munkálat a főoltár körül törté-
nik. Egy takács legény szintén jelen volt az isteni tisz-
teleten, igen közel térdelve az oltárhoz, és mikor a 
plébános vissza készült indulni a sekrestyébe, a kóborló : 

legény éles késsel, melyet Salzburgban vásárlott e czélra, 
a plébános nyakára rohant, de majdnem abban a percz-
ben a villogó kés láttára egy ottani grófkisasszony a 
merénylő kezét visszarántá kabátja szélénél fogva, ugy, 
hogy a nyak csak könnyű sebet kapott, és a buzgó, 
általán szeretett lelkész már nyolcz nap múlva ismét ép 
egészségben élhet^szent hivatalának. A merénylet bosszú 
müve volt, azért mintha a megszúrt, káplán korában Riegers-
burgban, a már akkor rossz uton járó takács legénynek, 
ki itt cseh szülőktől született és most 48 éves, készülő há-
zasságát megakadályozta volna. A grófkisasszonyhoz csak-
hamar több ájtatoskodó sietett, a merénylőt nadrágszíjjal 
megkötözték és a bíróságnak átadták. Romlott lelkét 
eléggé elárulta- e szerencsétlen egyén következő nyi-
latkozatával : ,Papgyilkost még egyet sem akasztottak föl : 
mi ő neki az, ha e tettéért három rövid évre (auf 
drei Jahrl) börtönbe zárják ; rösteli, hogy gyönge nők 
akadályozták meg terve kivitelében, de majd kiszabadu-
land ő, és véghez viendi a papgyilkosságot, a mely most 
nem sikerült. ' 

A szent-gotthárdi alesperesi kerület pedig folyó évi 
julius 29-én temette el 14 áldozár és roppant számú nép 
kíséretében szeretett kartársát, Brabecz Ferencz, dobrai 
plébánost, ki Pinkafőn született, nem egészen 61 évet élt 
és szabad idejében gyakran német irodalmi dolgozatokat 
készített, névszerint az egykori kedves, a Szent-lstván-
Társalat kiadásában megjelent ,Der Katholische Christ1  

számára. írói munkálkodásához az első buzdítást egyko.ii 
papnöveldei lelkiigazgatójának, dr Stegmüller K. ő nagy-
ságának köszönte. A dobrai evangelikus imaház harangjai 
is szóltak a boldogult végtisztességén. Az örök világosság 
fényeskedjék neki ! 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 
A Religio szerkesztőjének nyilatkozata, 

egy kath. irodalmi társaság szervezése ügyében f. hó 7-én 
tartott nagy értekezlet előtt, egész terjedelmében körül-
belül ez volt : 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök-Elnök Ur ! 
Mélyen tisztelt gyülekezet! 

Megvallom, én azzal a gondolattal jöttem ide, hogy 
nem szólalok fel ; ezzel a gondolattal jöttem pedig azért, 
mert egész a mai napig, egész a jelen perczig nem tud-
tam, mert nem tudhattam, hogy tulajdonképen miről lesz 
itten a szó. De miután a Lovag Lonkay A. előadó ur 
az eddig csak általánosan és homályosan pengetett eszmé' 
kifejtette, sőt annak megvalósítására utakat és módokat 
is bemutatott, én most már annál is inkább kötelességem-
nek tartom részemről a hozzászólást, mert maga az eszme, 
— egy kath. irodalmi társaság eszméje, — a mely ben-
nünket itt e mai napon összehozott, és a törekvés annak 
akár önállóan, akár a Szent-István-Társulat kebelében 
contemplált megvalósítására — én előttem nem uj dol-
gok. Én egy kath. irodalmi társaság eszméjét régóta 
pengetem, fejtegetem az általam szerkesztett Religióban ; 
régen, s legújabban f. évi márcziusban is utaltam én a con-
templált kath. irodalmi társaság szervezésének különösen 
arra a módjára, hogy a Szent-István-Társulat kebelé-
ben, a most fennálló, jobbára csak ügykezelő választ-
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mány mellett, (•zakókra osztott tudomány- és irodalom-
müvelö osztály alakjában egy teljesen kifejlesztett tudomá-
nyos és irodalmi társaság legyen. 

A mint méltóztatnak visszaemlékezni, 1882-ben, az év 
vége felé, két társulási mozgalom indult meg hazánkban. 
Az egyik volt az Elvbarátok-Szövetségeé, a másik a 
Pázmány-Társaságé. En, az összekötő kapcsokat, nem az 
ellentéteket keresvén, — mind a kettőt juxta modum pártol-
tam s mind a kettőhöz publicistái kötelességet teljesitve is-
mételve hozzá szólottam. Különösen a mi a Pázmány-Tár-
saságot illeti, a mely mint tudjuk, nem egyéb akart lenni, 
mint a mi most napirendre került, a mely nem egyéb akart 
lenni, mint „katholikus tudományos és irodalmi társa-
ság," bizonyára méltóztatnak visszaemlékezni, hogy annak 
miként szervezésére nézve már 1882-ben felmerült és 
megbeszélés tárgya volt a megvalósításnak a t. előadó 
ur által elénk terjesztett mind a két módja. T. i. voltak 
már akkor is, kik külön s önállóan; voltak, kik a Szent-
István-Társulattal kapcsolatosan ohaj tot ták a contemplait 
tudományos és irodalmi társaságot életre kelve látni. 
Először, ha jól emlékszem, dr. Nogáll János nagyváradi 
l. sz. fölsz. püspök ur utalt, az eszmecsere fonalán, a 
;Szent-István-Társulat-hoz való csatlakozásra. En, habár 
kezdettől fogva egész mai napig elvben semmi absurdu-
mot nem láttam s nem látok egy egészen önálló kath. 
irodalmi társaság eszméjében ; mindazonáltal a mint 
1882-ben a Szent-István-Társulatra való bölcs utalás 
megtörtént, én oportunitás szempontjából meggyőződé-
semmel s a Religioban azóta folytatott fejtegetéseimmel 
.annak az iránynak lettem úttörője, a mely a Szent-Ist-
ván-Társulat kebelében szervezendő „tudományos és iro-
dalmi osztály" felállítása által kívánja az egy „kath. 
tudományos irodalmi társaság" iránt hazánkban felmerült 
nemes törekvéseket czélra és megnyugtatásra vezetni. Már 
1882-ben utaltam e tekintetben a covservativ alkotás 
ama sarkalatos alapelvére, hogy ne uj alapokat igyekez-
zünk lerakni, akkor, midőn a régi alapok nincsenek még 
a kor igényéi és szükségletei szerint kiépítve, továbbá, 
hogy az „önálló tarsaság nehezebben, a Sz. I.-T.-tal egy 
fedél alatt testvérült társaság könnyebben fog létre jö-
hetni. Az pedig, hogy a könnyebb utat mindenki szive-
sebben választja, mint a nehezebbet, — az világos." 
Szóval én már 1882-ben oportunitási és egyéb okokból a 
mellett valék, hogy a Szent-István-Társulat irodalmi 
tár&uloli jellegélen és müköőésében fejlesztessék ki egy 
teljes kath. tudományos és irodalmi társasággá. 

Mert hiszen, mélyen tisztelt értekezlet, az, a mi mai 
tanácskozásunk tárgyát képezi s a mit én és mások 1882. 
óta folytosan sürgetünk, egy kath. tudományos és iro-
dalmi társaságnak eszméje és szervezetének alapvonalai, 
— az mind — mint csira a termékeny földben, bennfog-
laltatik Szent-István-Társulatunk 1848. május 1-én kelt 
eredeti „Programmjábon és AlapszabályaibanIgaz, hogy 
a Sz.-I.-T. magát kezdetben „jó és olcsó könyv-kiadó 
társulat"-nak nevezte. Ámde maga a társulat, kivált az 
50-es években, a midőn közéletünk pangása, sőt részben 
szünetelése alatt ő volt találkozó helye katholikus jele-
seinknek s mintegy menedéke a magyar közszellemnek, 
nagyon érezvén azt, hogy ő több mint könyv kiadó tár-

sulat, nemsokára letette eredeti, szerény nevét, és felvette 
azt a sokat magában foglaló czimet, a melyet most visel. 

Épp a mai nap olvastam, t. értekezlet, a Szent-
István-Társulat idéztem eredeti Programját és Alapszabá-
lyait. Itt, az V. czim 2. pontjában ezt olvasám : „A tár-
sulat áll alapító, dolgozó és részvevő (most azt mondanók 
részvényes, tagdíjas) tagokból." Dolgozó tagok, uraim, 
ebben a szövegben, nem lehetnek mások mint ivók. Egyéb-
iránt, hogy a Szent István-Társulat alapitói e társulatban 
nem csupán és kizárólag kiadó, hanem egyúttal valóságos 
tudomány- és irodalom-müvelő társaságot contempláltak 
vala, kitűnik a társulat eredeti Programmjának mindjárt 
elején, abból a pontból, mely a Sz.-I.-T. czéljáról, ek-
kép határoz: „Czélja tehát e társula tnak: jó és olcsó 
könyvek kiadásávul és terjesztésével fejtegetni a ker. kath. 
religio hit- és erkölcstanait, annak boldogító s föntartó 
elveit megismertetni, az ellenirányú iratok benyomása ellen 
védeni, s általában egyéb tudományos, közhasznú s nép-
szerű könyveket is akkép szerkeszteni, hogy a kath. szent 
hitvallásnak áldásos szelleme hassa át azokat, s terjesz-
tésök által a vallásos meggyőződés, mely minden erköl-
csiségnek s anyagi fejlődésnek legtisztább s kiapadhatlan 
forrása, mindinkább erősödjék és szilárduljon, még pedig 
a) a köznépben, b) iskolákban, c) a miveltebb osztályok 
közt : minélfogva tehát működését is e hármas irányban 
kivánja kifejteni." A ,val'-,vel l, uraim, nyelvünkben esz-
közt jelent : tehát a könyvek kiadása és terjesztése 
Szent-Isván-Társulatban, az alapítók intentiója szerint, 
csupán eszköz lehet : a társulat tulajdonképp! czélja, az 
imént idézett szövegben, a „fejtegetni," „megismertetni," 
„védeni" és „szerkeszteni" szavakban van kifejezve, a 
melyek — bizony nem kiadást és terjesztést, hanem 
sokoldalú tudományos és irodalmi, irói foglalkozást jelen-
tenek, a Sz.-I.-T. szervezetében, kebelében teljesítettet ! 

Egyébiránt, mélyen t. értekezlet, hogy a Szent-
István-Társulat már rég, kezdet óta nem csupán kiadó, 
hanem egyúttal irodalmi társaság is, erre nézve én idéz-
hetek az eredeti Programruon és Alapszabályokon kívül 
igen authentikus, döntő tekintélyű, elő tanukat, magából a 
most élő Sz.-I.-T.-ból ; és pedig mindenek előtt magát a 
Sz.-I.-T. biboros fővédnökét. 0 eminencziája, kegyelmes 
főpásztorom 1879. márcz. 19-én mondott fővédnöki be-
szédje kezdetén a Szt.-I.-T. nagygyűlése előtt a társu-
lat jellegéről igy nyilatkozott : „Kath. társulat, a hit 
fegyelme alatt működő irodalmi egylet vagyunk;" és 
ugyanannak a beszédnek a végén: „Ezekkel, — igy szó-
lott — hazánkban irodalmi működésünknek eszméjét, 
irányát, czélját kívántam röviden j e l ezn i . " . . . Társulat, 
uraim, a melynek „irodalmi működése" van, minden bi-
zonynyal, mondhatni authentice : irodalmi társaság...! 
Csak még egyet legyen szabad említeni e tekintetben. 
0 eminencziájának, főm. Simor JánOS bibornok herczeg-
primásnak a Szt.-I.-T. nagygyűléseit megnyitó nagyszabású, 
a tudomány, irodalom és élet változatos tereit annyi ma-
gasztos eszmével megvilágító enuncziácziói számára egy 
könyv-kiadó és terjesztő részvény-társaság kerete bizonyára 
szük, kicsiny, alacsony. E monumentális beszédekhez, — 
a melyeknek legutóbbika nemcsak országunk határain 
belül keltett a szokottnál is nagyobb hatást, hanem 
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azontúl messze, világszerte tisztelet és élvezet tárgya 
vala, — csak egy tekintélyes tudományos és irodalmi 
társulat kerete méltó. 

Es maga a Sz.-I.-T., m. t. értekezlet, igen élénk 
tudatában volt mindenkoron annak, hogy ő nem csupán 
kiadó, hanem kiadványainak alapvetéseiil — irodalmi tár-
sulat is egyúttal, a melynek kötelessége a kor szükség-
letei szerint fejlődni, kibővülni, izmosodni. Er re nézve, 
uraim, én erősebb bizonyitékkal alig szolgálhatnék, min t 
ha egyszerűen idézem a Sz.-I.-T. egykori, a társulat éle-
tébe mélyen benyúló reformokat létesítő alelnökének, 
most nm. és ft . Ipolyi Arnold nagyváradi 1. sz. püspök 
urnák tárgyunkra vonatkozó nyilatkozatát. A Sz.-I.-T. 
1880-ik évi márczius hó 18-án tartott közgyűlésén, Ipo-
lyi Arnold akkori alelnök ur, ő eminencziáját, az akkor 
másutt elfoglalva volt fővédnököt helyettesítve, a meg-
nyitó beszédben ezeket mondotta: „Önöket a társulat 
rendes ügymenete ezen részleteivel untatva, megbocsátják, 
ha itt nem állapodhatom meg, és túlmenve azon, né-
hány perczig feltartóztatom. Azt tartom ugyanis, hogy 
társulatunk, ha meg akar felelni magasb, vallásos és cul-
turalis feladatainak, ugy itt (t. i. a hol most van) egy -
szerűen meg nem állapodhatik. Nem lehet csupán ele-
mi iskolakönyv-kiadó hivatal, nem lehet egyszerűen 
csak olcsó és jó olvasmányokat közzétevő társulat. Tár-
sulatunk, igy folytatá a Sz.-I.-T. e vezérférfia, már 
többször megkisérlette e körét magasabb irányban emelni 
és kitágítani. Szerencsés lehettem magam is erre tervem-
mel és közreműködésemmel hatni, és a társulat körében 
„magyar régibb egyháziróink" munkái kiadásával a „Cor-
pus scriptorum Ecclesiae Hungaricorum" megindításával, 
melyek közöl már két kötet eddig (1880-ig) megjelent s a 
harmadik, remélem a jövő évben kiadható lesz — tudo-
mányos kiadványaink uj sorát megnyitni. De ennél is, 
úgymond, nagyobb feladatok várnak reánk. íme itt a 
magyar egyháztörténelelemnek a mily hálás ugy évek 
óta, ugy szólván parlagon álló tere. A magyar protes-
tánsok éppen most, nagy mozgalmat kezdeményeztek és 
fejtenek ki történetök megírására. Mi nem maradhatunk 
el, kik századok óta e tért, számos és nagy munkával 
műveltük, s ezzel e mellett magát az ország é s nemzet 
történetét megalapítottuk. Igyekeznünk kell a jelen-
ben is e tért nemcsak megtartanunk, de a tudomány 
mai állásának színvonalára emelnünk : egyháztörténel-
münk mélyebb s ujabb vizsgálataival, az anyagnak méltó, 
a mai tudományos irodalmi mükellékeknek megfelelő fel-
dolgozásával. Mily szép és nemes tér egész jövő ivadék 
számára. A munkálatok erre, ugy hiszem, Sehonnan S6m 
indulhatnának ki méltóbban, mint e társulat köréből, 
akár a társas munkálkodás, akár az egyes irók közti 
anyagfelosztás, akár pályakérdések és jutalmak kitűzése 
által." De Ipolyi Arnold alelnök ur akkori beszédében a fel-
adatok még magasabb, még szélesebb körére is világo-
san rámutatott . Hivatkozva a franczia Migne példájára, 
a ki nem is társulati uton, hanem személyes, magán vál-
lalat utján az egész világ papságát elárasztotta a tudo-

mányos műveltség egész könyvtárával, Ipolyi A. alelnök 
kimondá, hogy „nem lehet előbb megnyugodnunk addig," 
mig az „összes tudományt felkaroló müvek létesítésével" a 
Sz.-I.-T. mintegy monumentális tanúság nem lesz a mel-
lett, „hogy mily téves azok felfogása, kik a vallást és 
tudományt ellenkezésben látni és ellentétbe hozni kí-
vánják." 

Idézhetnék én, m. t. értekezlet, még többet is ; azon-
ban, azt hiszem, ennyi is elég lesz annak feltűntetésére, 
mennyire nem csupán kiadó, de egyúttal tudomány és 
irodalom-müvelö társaság a Sz.-I.-T. kezdettől fogva nap-
ról-napra mindinkább. Ennélfogva, a conservativ alko-
tás szellemében, most, midőn egy, tizennégy év múlva már 
félszázados kath. irodalmi tarsaság áll előttünk a Sz.-I.-T. 
nem dicstelen múlt jában és jelenében, mi, csekély véle-
ményem szerint, ugy járunk el legczélszerübben, ha foly-
ta t juk a Sz.-I.-T. kifejlesztését s elősegítjük annak kebe-
lében egy szakokra osztott „tudományos és irodalmi osz-
tály" szervezését, mi által a mi, már is nagy tekintélyű 
Sz.-István-Társulatunk egy „teljes" kath. tudományos és 
irodalmi társaság" színvonalára emelkedendik. 

Ennyit ohajtottam én magára az itt contemplált 
kath. tudományos és irodalmi társaság eszméjére és an-
nak vagy ö iállóan vagy pedig a Szent-István-Társulat-tal 
kapcsolatosan tervelt szervezésére nézve elvben és általá-
nosságban elmondani. 

A mi a Sz.-I.-T .-ban egy „tudományos és irodalmi osz-
tály" szervezésének mikéntjét s annak részleteit illeti, az előt-
tem égészen más, és u j dolog; mihez a <Szent-István-Társu-
latnak is köze levén, azokra jelenleg nem terjeszkedem 
k i ; kijelentem egyébiránt, hogy e módozatokhoz annak 
idején szintén bátor leszek hozzászólni. (Éljenzés és taps.) 

IRODALOM. 
A jövö szent-István-napja alkalmából figyelmez-

tet jük t. olvasóinkat az éppen most megjelent és bekül-
dött következő kis füzet re : Szent István e lső magyar 
apostoli király tiszteletére rendelt három régi ének. 
Melynek dallamát a régi könyvekből megfejtette, négy-
szólamú vegyes énekkarra irta és az ájtatos keresztény 
katholikus magyar nép lelki épülésére közrebocsátja Bo-
gisich Mihály, szent Pálról czimzett Jaerpályi prépost, bu-
dapest-budavári plébános. Budapest. I8d6. 16-r. 16 lap. 
Kiadja Rózsa Kálmán és neje. Ara 8 kr. 

VEGYESEK. 
— Mihalovia József bibornokot félszázados áldo-

zári jubileuma alkalmából, király ő felsége legf. kézirat-
bau üdvözölte. Zágrábból pedig egyházi és világi tagok-
ból álló küldöttség tisztelgett ő eminencziájánál Gasteinben, 
a hol a bíboros egyháznagy jelenleg üdülés végett t a r -
tózkodik. 

— Róma. Monaco la Valetta bibornok Olaszország 
összes püspökeihez a pápa nevében köriratot intézett, szi-
gorúan megtiltván az olasz katholikusoknak a politikai 
választásokban részt venni. A velenczei „Difesa" közli a 
velenczei patriarka s a többi olasz püspökökhöz intézett kör-
irat szövegét. 

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

B u d a p e s t , 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . ( P apnöve lde - u t cza 8 . ez.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Dupanloup nevele'si elvei. — A szoczializmus és nihilizmus eredetéhez. — Egyházi okmány-
tár : Pápai dispensatio sz. István napjára. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A szentszék és Francziaország. — Ú j p e s t : A 
vasár- és ünnepnapok megszentelése. — R ó m a : Egy pápai kihallgatás. — Irodalom : A m. t. olvasó közönség figyelmébe ! — Vegyesek. 

D u p a n l o u p n e v e l é s i e l v e i . 
I r ta : P n r t Iván. 

I. 
A nevelés és czélja. 

Dupanloup a nevelést a legáltalánosabb ér-
telemben nagy, komoly, és nehéz műnek ne-
vezi, a legnagyobb műnek, melyre az ember ma-
gát szentelheti. Kemény, majdnem véres harcz a 
nevelés, mert küzdeni kell a világgal, egy kime-
rült század rossz szellemével, a vallástalansággal, 
a nyilvános erkölcstelenséggel, mely különféle 
alakot öltvén magára, még a legjobb házakba is 
belopódzik, és a megromlott emberi természet 
minden rossz ösztönével és hatalmával önmagunk-
ban és másokban. Egy nevelő intézetben, mondja 
Dupanloup, minden az ott végbemenő nevelési 
műnek romlására törekszik: gyermekek, szülők 
és tanitók egyaránt, mindnyájan, többé vagy ke-
vésbbé, gyakran a nélkül, hogy arra gondolná-
nak, vagy azt akarnák. És azért a jó nevelés nem 
lehet egyéb, mint küzdés lépten nyomon. 

Másrészről pedig a nevelés mély szemléleti 
(speculativ) és gyakorlati tudomány, mely hosszú 
tapasztaláson és komoly elmélkedésen alapul, és 
melyre egy egész élet sem elégséges. Oly tudo-
mány ez tehát, melynek nincsenek határai, („une 
science sans bornes.")1) 

Dupanloup a nevelésnek kiindulási pontjául 
az Istent veszi ; szerinte a nevelés nagy müvében 
az Isten nemcsak a leghatalmasabb, legtevékenyebb 
és legszükségesebb intéző, hanem ő az egyedüli 
mintakép, mely szerint a nevelésnek történ-
nie kell. Miként mindennek, ugy a nevelésnek is, 

De l'Éducation. T. II. p. 512. 

Isten a kezdete és vége, alphája és ómegája: őt 
találjuk fel a gyermek tehetségeiben, midőn ne-
velünk ; a tudományokban és művészetekben, midőn 
tanitunk; és az Ízlésnek legegyszerűbb szabályai-
ban, melyeket a gyermeknek elő mondunk. 

Az Isten mindenütt jelen van. „Ha e vilá-
gon — mondja szépen Eötvös — körültekintesz 
a lények végtelen sorain, öröm s megelégedés lép 
elődbe minden felől; az óriás föld, melynek ten-
gere dagadva s apadva, mint egy nyugodt sziv 
dobogása, ezredek óta változatlanul emelkedik, 
melynek el nem apadó folyói éltet osztanak év-
ezredek óta, mely, ha virulása megszűnt, téli 
álmába szenderül, s fölébredve tavaszi köntösé-
nek egész pompájában áll előtted ismét; ez illat-
dus virágok és növények serege ; az erdők, hol 
minden ág külön zöldjében diszlik, minden levél 
az esti fuvalom érintése alatt külön gyönyörében 
remeg ; s a vig zaj fölötted, hová szemed a boldog 
éneket nem követheti, s körülötted sötét lombnak 
rejtekében, s lábaid alatt, hol ezer bogár dong kicsi 
örömeiről, — nem mondja-e minden, hogy egy sze-
rető Lény őrködik az egész felett, kegyesen meg-
adva mindenkinek azt, mi boldogságára szük-
séges?" Isten létét tehát nem lehet tagadni, mert 
neve, fénye és dicsősége minden réteget áthat, és 
azért a nevelésnek is belőle kell kiindulnia a po-
gány költő mondása szerint: 

„A Jove princípium: Jovis omnia plena." 
Ily alapból kiindulva Dupanloup minden ne-

velésnek zsinórmértékéül a teremtő következő sza-
vait veszi: „Alkossunk embert a mi képünkre és 
hasonlatosságunkra."*) 

x) I. Móz. 1, 26. 
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És evvel már a nevelésnek feladatát is jelzi, 
mely nem lehet egyéb, mint a gyermeknek te-
hetségeit az Istennel összhangba hozni, azokat 
minden kártékony behatástól megóvni, és a gyer 
mekben az Istenhez való hasonlatosságot fontartani. 

Ezután a részletekbe bocsátkozva, Dupan-
loup elmondja, „hogy az embernek Istenhez való 
hasonlatosságának föntartása, vagyis a nevelés 
feladata abban áll, hogy a növendéknek minden 
testi, értelmi és vallási tehetségeit, melyekből a 
gyermek természete és emberi méltósága áll, 
ápoljuk, gyakoroljuk, fejleszszük, erősitsük és fino-
mítsuk, ezen tehetségeket fejlödhetésök teljes fo-
kára, erejök egész fejlettségére és nyilvánulására 
segitsük s ez által az embert annyira kiművel-
jük és fölszereljük, hogy földi létében a társa-
dalmi tevékenység azon különféle köreiben, me-
lyeket a haza egykor számára kijelöl, derekasan 
működhessék, s végre a jelen élet megnemesitése 
és megdicsőitése által az örök életre készülhes-
sen." („ Cultiver, exercer, développer, fortifier et 
polir toutes les facultés physiques, morales et reli-
gieuses, qui constituent dans l'enfant la nature et 
la dignité humaine; donner a ces facultés leur 
parfaite intégrité; les établir dans la plénitude de 
leur puissance et de leur action : 

Par la former V homme et le préparer a ser-
vir sa patrie dans les divers fonctions sociales 
qu'il sera appelé un jour à remplir pendant sa vie 
sur la terre ; 

Et ainsi, dans une pensée plus haute, prépa-
rer l'éternelle vie, en élevant la vie présente. Telle 
est l'oeuvre, tel est le but de l'Éducation."1) 

Ámbár a nevelésnek a gyermek testi, lelki 
és erkölcsi tehetségeire egyaránt kell kiterjesz-
kednie, a fősúlyt mégis az erkölcsi nevelésre kell 
fektetni. Ezért nevezi Dupanloup a nevelés mü-
vét belső műnek, melynek a lelken kell végre-
hajtatnia, és melynél a külső csak a belső vé-
gett van jelen. Tehát csak az alakkal megelé-
gedni, a nélkül, hogy a dolog mélyére hatnánk, 
az semmittevés, sőt mindennek elrontása. 

A nevelés mint működés kétféle szempontból 
tűnik szemeink elé: 1. mint müvelés (cultiver); 
és ez a nevelő dolga; 2. mint gyakorlás (exercer) 
és ez a gyermekhez tartozik. A nevelés tehát 
müvelés és gyakorlás, tanitás és tanulás ; és azért 
mind a nevelőnek mind a gyermeknek lényeges 
része van a nevelésben: a nevelőnek tekintély-

*) De l'Éducation. T. I. p. 30. 

lyel és önfeláldozással, a gyermeknek — mint 
szabad erkölcsi lénynek — pedig tisztelettel és 
tanulékonysággal kell ahhoz járulnia. 

Ezekből következik, hogy a nevelés egy-
részről a tekintély és tisztelet, másrészről pedig 
e szabadság müve, mert a gyermeknek nevelése 
nagy müvéhez saját szabad akaratával kell 
hozzájárulnia, melyet semmiféle segély, idegen 
hatalom vagy nevelő — bármily önfeláldozó és 
ügyes legyen is — nem pótolhat. Gyermek nél-
kül, vagy annak akarata ellenére sohasem ne-
velhetünk; arra kell tehát törekedünk, hogy ő 
is akarja saját neveltetését, mert a gyermek nem 
valamely passiv és működés nélküli lény, mint 
például a növény; hanem ez olyan értelmi és 
erkölcsi lény, mely lelkiismerettel és szabadsággal 
van felruházva, és mely Istentől kapott tehetsé-
geinél fogva fogékony az igazság és erény, a tudás 
és szeretet iránt. Nem szabad tehát a gyermeket 
erőltetni, hanem ugy intézzük a nevelés mü-
vét, hogy a gyermek együttmunkálkodásának is 
legyen elegendő tere. Ezt azonban csak ugy ér-
hetjük el, hogyha a gyermek egyediségéhez alkal-
mazkodunk. 

Daczára annak, hogy a gyermek egyedisége 
oly nagy szerepet játszik a nevelésben, mégis 
„hányszor nem lehet szomorúan tapasztalni, mint 
teszi tönkre egyes tanitványait az egyediséget 
nem ismerő, bár különben kötelességhű tanár ; 
mint rombolja szét egyikben-másikban a legre-
ményteljesebb életcsirát, mint tereli téves irányba 
a legnemesebb ösztönt! Csak egyes SZÍVÓS ter-
mészetek tar t ják meg ily nevelés mellett is ru-
gékonyságukat s állanak eszélyesen és sikerrel 
ellen az egyediségökre vetett bilincseknek ; de má-
sok széttörvén azokat, ezáltal épen azon veszélybe 
rohannak, melytől bölcs vezetés megóvta volna 
őket."1) Ne gondoljuk tehát, hogy a gyermekből 
saját akaratunk szerint bármit is alakithatunk ! 
A nevelőt nem lehet a szobrászhoz hasonlítani, 
ki a durva anyag felett korlátlan hatalommal 
rendelkezik, és azt tetszése szerint használja fel 
tervbe vett czéljainak kivitelére ; mert a gyer-
mek Istentől kijelelt hivatással bir, és a nevelő-
nek kötelessége ezen hivatást kiismerni, és minden 
törekvését odairányozni, hogy a gyermek az Is-
tentől előirt ezen hivatást s ez által boldogságát 
elérje. Helyesen mondja azért Lubrich: „Ne akar-

*) Niemeyer, Grudsätze der Erziehung u. d. Unt. 9. 
Aufl. 1834. I. 'Th. S. 513. 
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jon a nevelő mindegyik növendékéből tudóst csi-
nálni, vagy minden tehetséget ugyanazon eszkö-
zökkel művelni. Amelyiknek szelleme gyönge, de 
teste izmos, ne erőszakolja szellemi pályára, mert 
kárba vesz ideje és fáradsága, hanem képezze az 
iparra, melyet számára egyedisége kijelelt; a szel-
lemileg megáldott ellenben, ahelyett, hogy az 
időt és erőt másra pazarolná, vonzza a szellemi 
tér felé. Csak annak, amire Istentől utalva van, 
élhet az ember teljes lelkéből, s csak ha igy élhet, 
igazán az, ami."1) 

A nevelés, a mint emiitettük, egyrészről a 
tekintély és tisztelet, másrészről az emberi sza-
badság müve, mely mű — Dupanloup szerint — 
a lelkekben, és a lelkek szabad együttmunká-
lásával megy végbe. A lelkek nevelésének — 
vagyis a lelkiismeret, sziv, lélek, akarat és az 
értelem nevelésének — pedig mint a nevelőre 
mind a növendékre nézve, az Isten iránti féle-
lemben és szeretetben, a jótéteményeiért való 
köteles hálában, nevének tisztelésében, a tőle való 
igazságos és mély függés érzetében, és az imád-
ságban kell gyökereznie.2) Ezen érzelmek és kö-
telmek szükségessége azon nagy elvből követke-
zik, hogy Isten a legfőbb tekintély, ki mindig 
jelen van a nevelés müvében. 

Midőn Dupanloup a nevelés alapjául az Is-
ten félelmét, szeretetét és az imádságot veszi, 
oly helyes és indokolt alapra áll, melyet nem-
csak a katholikusoknak, vagy talán ezek között is 
csak a papi intézeteknek, hanem bármilyen val-
lású nevelőnek el kell fogadnia; mert csak ily ne-
velés által juthatunk az igazi haladás útjára, és 
mert csak az Isten félelmén (mely bölcs Sala-
mon szerint a bölcseség kezdete) alapuló nevelés 
szülheti az igazi felvilágosultságot. Igazán szo-
morú dolog, hogy oly sokan vannak a nevelők 
között, kik nem gondolják meg, hogy a reájok 
bizott gyermekek jövendő üdve és örök boldog-
sága az ő kezökben van, kik nem látják a ve-
szélyt, melybe növendékeiket a vallásos alapot 
nélkülöző nevelésmódjukkal sodorják, és a kik 
nem akarják elismerni Curtmannak következő 
örökké igaz szavait: „A neveléstan-irónak (és 
azért a nevelőnek is) kellőleg jártasnak kell lenni 
a keresztény hittanban, mint a mely a nevelés-
tannak egyik alapját képezi: mert az ember ren-
deltetését semmi szemlélődés nem jelöli ki oly 

1) Garamszeghi Lubrich A. Neveléstudomány ; 3. ki-
adás, Budapest 1878. I. köt. 315. 1. 

2) Y. ö. l 'Éduc. T. II. p. 30. 

tisztán, s mert a nevelési eszközökre nézve biz-
tosabb utmutatást ad, mint bármely tapasztalás. 
Ide járul, hogy a vallás a nevelőnek annyira 
szükséges ön megtagadást minden belátásnál job-
ban szilárditja s igy a szivet igazi nevelési tevé-
kenységre hangolja. Aki nem veszi magára a 
keresztet, és nem követi Jézust, az nem képes 
igazi nevelő lenni.*1) Igazat kell tehát adnunk 
Dupanloup következő szavainak: „Minden nevelő, 
ki nem imádkozik, és nem tudja a gyermek lel-
kébe az imádság szeretetét beoltani, az képtelen 
azon hivatás teljesitésére, melyet reá biztak."2) 

Dupanloup a nevelést „isteni mű"-nek ne-
vezi, még pedig egész helyesen, mert a nevelés-
nek mindenek előtt az a feladata, hogy a gyer-
mek értelmi és erkölcsi tehetségeit az Istennel 
összhangzásba hozza. Másrészt azonban a nevelést 
emberi műnek is kell neveznünk, mert habár 
együtt munkálkodik is az Isten a nevelés müvé-
ben, mégis akaratát emberek haj t ják végre. Ezen 
okból leghelyesebb a nevelést isteni és emberi 
műnek nevezni, mert a nevelés az isteni aka-
rat ta l megegyező, az Isten által akart mű, me-
lyet ember emberen haj t végre. 

(Folytatjuk.) 

A szoczializmus és nihilizmus eredetéhez. 
A konzervatív protestantizmusnak harczosai a tudat lan-

ság és oktalanság legfőbb fokának tüntetik fel, ha valaki 
„a franczia földön született modern nihilizmust és kom-
munizmust, és az orosz, tehát görög-kath. (sic) földön szüle-
tett nihilizmust" a reformáczióból eredezteti. Ez itélet 
azonban épen azokra háramlik vissza, kik ily alaptalan 
vádakat emelnek a katholicizmus ellen. A „reformáczió 
áldásairól" való dicshymnusz-zengedezés ama köröknek 
nem enged időt a jelenkori szellemi áramlatok történeté-
netének tanulmányozására, s annyira el vannak telve ha-
gyományos előítéleteikkel, hogy nincsen szemök és fülük 
az oly tények számára, melyek tetszetős hamis előítéle-
teikkel ellenmondásban vannak. 

Hogy a liberalizmus a protestantizmus szülöttje, a 
szoczializmusnak pedig szülője, s hogy ennek folytán a 
szoczializmus a reformácziónak és a protestantizmusnak 
legitim unokája : azt mai nap már csak az tagadja, kinek 
érdekében áll az igazságot be nem látni, vagy legalább 
be nem vallani. 

Az állítólagos „orosz nihilizmus" ép oly kevéssé 
speczifikus tulajdona Oroszországnak, a mily kevéssé 
speczifikus tulajdona Francziaországnak az u. n. „franczia 
szoczializmus" : mindkettő csak azon kornak symptómáját 
képezi, melyben kisebb-nagyobb mérvben minden „czivi-
lizált" nép sinlődik. 

3) Curtmann, Lehrbuch der alig. Päd. L Th. S. 33. 
2) De l 'Éduc. T. II. p. 34. 
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A franczia szoczializmusnak egyik főembere Saint-
Simon gróf határozottan Luther tanítványának és köve-
tőjének vallja magát. „Nous devons terminer l 'entreprise 
commencée par Luther" mondja, „Nekünk be kell fejez-
nünk, a mit Luther kezdett" 

Németországba — a mint mondani szeretik — a 
„kath. Francziaországból" importáltatott volna a szoczia-
lízmus és kommunizmus. Ez állitásnak valótlanságát maga 
Engels Frigyes — Marx Károly után a legtekintélyesebb 
szoczialista — is bizonyítja, ki „a munkás osztály helyzeté-
ről" szóló müvének előszavában a német szoczialismus 
eredetére vonatkozólag mondja: „A német szoczializmus 
és kommunizmus theoretikus feltételekből ered — inkább, 
mint bárhol ; mi német theoretikusok sokkal kevésbbé 
ismertük a valóságos állapotokat, hogy sem ezek birtak 
volna a rossz „valóság" reformjára. Legalább e reform-
tervek nyilt védői között senki sincs, a ki nem a Hegel-
féle spekuláczióknak Feuerbach-féle megoldása folytán 
jutot t volna a kommunizmushoz." 2) 

Ugyancsak ezen forrásokból eredezteti a német szo-
czializmust Wenczel Ottó is, a franczia akadémia által 
jutalmazott — egyébiránt meglehetős gyarló — Sudre Al-
íred-féle „Geschichte des Communizmus" cz. műhöz irt 
utószavában. „A kommunisztikus eszmék — úgymond — 
Németországban jóval később vertek gyökeret, mint 
Franczia- és Angolországban. Németországban e század 
első négy tizedében a nagy-ipar még nem volt eléggé 
kifejlődve, s ennek következtében nem volt meg a prole-
tárok roppant száma sem, melynek nyomora Angliában 
az első impulzusokat adta az alulról fölfelé irányuló szo-
cziál mozgalomnak . . . Ennek következtében a német 
talaj látszólag hozzáférhetlen volt a kommunista törekvé-
sek számára. De élt e talajon szellemi hatalom, mely se-
rényen munkálkodott, hogy e talajt felszántsa, s a moz-
galomnak itt-ott mutatkozó csiráit teljes virágzásra 
emelje. Amit Francziaországban a forradalmi politika, 
Angliában a gyárak eszközöltek, azt Németországban a 
bölcsészet tette meg. Különös iróniája a sorsnak, hogy 
ugyanazon Hegel-féle irány, melyet a porosz kormány 
mindenfelé pártfogolt, s melyet mint hivatalos porosz 
állambölcsészetet a konzervatív eszmék érdekében me-
legen ajánlott, hogy ugyanaz lett kiindulási pontja az 
ultra-forradalmár eszméknek és törekvéseknek. A Hegel-
féle rendszer, daczára konzervatív (?) jellegének, mely abban 
nyilvánult, hogy a „valót" mondja egyedül észszerűnek, 
logikai rendszerében egyúttal a forradalmi elveknek csi-
rá já t is magában rejtette, miután a világ folyását szaka-
datlanul haladó fejlődésmenet gyanánt tünteti fel, mely-
ben minden létező állapot csak egy tökéletesebbnek 
alapja és kezdete. Ebből szükségképen az következik, 
bogy a mi jelenleg észszerű, a fejlődés következő fokán 
már észszerűden lehet. Azért mig a régi Hegel-féle iskola 
szigorúan ragaszkodik a konzervatív irányhoz, sőt e te-
kintetben mesterén is tul tett, az if jabb irány Strauss 
Dávid vezérlete alatt a kritika út jára lépett, melyen csak-
hamar éles összeütközésbe jöt t a Poroszországban fel-

•) Saint-Simon, Oeuvres, Paris, Dentu. 1868. f. III. 39. 
2) Engels, Lage der arb. Klasse in England. 1845. 8. 9. 1. 

színre vergődött pietisztikus iránynyal. Strauss után követ-
kezik Bauer Brúnó, ki a kritikát a theologia teréről át-
vitte a történelembe és az ujabb államtudományba ; őt 
követé Feuerbach és Stirner. 

A Ruge Arnold által szerkesztett („Halleische Jahrbü-
cher") hallei évkönyvekben ezek, társaikkal együtt, a Hegel-
féle logikának fegyvereivel szállottak sikra minden ellen, 
mi a szellemi szolgaság színét viselte magán, különösen 
az állam és társadalom elévült (?) és igazságtalan (?) törvé-
nyei ellen. Hogy ennek következtében szoczialisztikus és 
kommunisztikus eredményekre jutottak, ez csak szükség-
szerű következménye a Hegel-féle felfogásnak, melyet az 
államról, mint az erkölcsi egésznek legfőbb tényezőjéről, 
melynek az egyén feltétlenül alá van rendelve, alkotott. 
Ezáltal lényeges különbség jöt t létre a német és a fran-
czia kommunizmus között. Mig az utóbbinak hivei — 
kevés kivétellel — nem emanczipálták magukat az egy-
ház tana alól, az előbbi atheizmuson alapul, miután a 
Feuerbach-féle anthropologiára alapítja az ember boldog-
ságának észszerű társadalmi szervezet által való elérésé-
nek szükséges voltát, mely a túlvilági életbe való hitet 
teljesen lerontja" x) 

A német szoczialdemrokratiának főorganuma, a Lieb-
knecht és Bebel által szerkesztett lipcsei „Volksstaat" 

j mondja : „Csodálatos, hogy az internaczionale is naczionalis 
! eredetű, mert a német bölcsészetből fejlődött." 2) 

Ugy hisszük, hogy ezek után mindenki tisztában van 
a modern forradalmi szoczialismus és kommunizmus ere-
detével. s tudja hányadán vagyunk az oly beszéddel, mely 
szerint az „a kath. Francziaországban keletkezett," s innen 
importáltatott az ártatlan „protestáns" Németországba." 

(Folytatjuk.) 

Egyházi okmánytár. 
Pápai dispensatio sz. István napjára. 

A pápai államtitkárság ut ján Magyarország bibor-
nok herczeg-primásátioz az ez évben péntekre eső sz. 
István napjára vonatkozólag következő válasz érkezett : 

Eminentissime ac Reverendissime Domine! 
Summus Pontifex accepit observantissimas Eminen-

tiae Tuae litteras, quibus expositis circumstantiis, quae 
in celebratione festi diei S. Stephani Hungáriáé Regi 
dicatae occurrunt, expostulas, ut, quando hoc festum, 
quemadmodum in praesenti anno, incidit in feriam se-
xtam, ab abstinentiae praecepto dispenset, illud in ante-
cedentem feriam quintam transferens. — Sanctitas Sua 
perpensis allatis rationibus huiusmodi petitioni annuere 
dignata est. — Cum tamen facilis sít in praesens ad S. 
Sedem recursus, dispensationeni seu translationem pro 
hac vice tantum concedere opportunum censuit. — Emi-
nentiam Tuam de hac Pontificia dispensatione per totum 
Hungáriáé Regnum valitura certiorem reddens, ut cun-
ctis in Regno S. Stephani Episcopis notam eam facere 

') A. Sudre, Geschichte des Connnunizmus. Uebersetzt. v. 
Oscar Friedrich. Mit einen ergänzenden Nachtrag von Ottó Wen-
zel. Berlin 1882. 890—92. 1. 

2) Volksstaat" 1873. márcz. 26. sz. 
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velis rogo, atque interea omni, quo par est, obsequio 
manus tuas deosculor. 

Eminentiae Tuae, 
Romae, 7-a Augusti, 1886. N 

humillimus, addictissimus, obsequentissimus famulus : 
M. Mocenni m. p. Archiep. Heliopolit. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 17. A szentszék és Francziaország. 

— China miatt már hosszabb idő óta meglehetős feszült 
viszony uralkodik az apostoli szentszék és a franczia 
kormány között, mely viszonyt a franczia sajtó nagyré-
sze még feszültebbé tenni napról-napra iparkodik. T. ol-
vasóink tudják, hogy Pekingben — az apostoli szent-
szék és China közt folytatott és szerencsésen befejezett tár-
gyalások után — apostoli delegatus és a szentszék resi-
dense fog székelni. Ez befejezett tény, melyről a kellő 
uton az apostoli szentszék kormánya a hatalmakat már 
értesítette. Francziaország befejezett tény előtt áll és ugyan-
azon kormány, mely elveinél fogva a befejezett tények 
logikáját annyira el szokta ismerni, most, még a befeje-
zett ténynyel szemben sem tud megnyugodni. Hozzá 
még oly befejezett ténynyel szemben, mely a legigazsá-
gosabb módon a legjogosabb alapon létesül, mely ellen 
csak a hideg önösség vagy a félrevezetett felfogás tud 
felszólalni. 

Más alkalommal, már mindjár t a kérdés legelső 
stadiumában, nyiltan kitártuk a status quaestionist. A 
franczia sajtó egy, és fájdalom nem csekély része azt 
akar ja mindenféle fordulatokban közönségével elhitetni, 
hogy Francziaország hatalmi állása és befolyása Chiná-
ban sokat, talán mindent fog veszíteni az által, ha ama j 
protektori viszony megszűnik, melyben eddig az összes 
katholikus missiók Chinában Francziaországgal szemben 
állottak. Es készen van a háború a szentszék ellen, mely 
önálló diplomatikus képviseletet felállít magának Chiná-
ban és ennek — a mi nagyon természetszerű - egye-
nesen alárendeli az összes chinai missziókat. A Frey cinét 
kabinet lapjai, sőt a radikalis Bertisták, híresek arról, 
hogy odahaza vad erőszakkal és nyers brutalitással min-
dent üldöznek, a mi katholikus, azt affektálják most a 
világ előtt, hogy a katholikus missziók ügye mennyire 
nőtt szivükre, hogy az ő védnökségük alatt sokkal biz-
tosabban és szilárdabban állana a katholiczizmus Chiná-
ban, mint az apostoli szentszék külön e czélra kiküldött 
képviselőjének gondnoksága alatt. Hogy itt csak olyan 
liberális farizeuskodásról van szó, mint a minővel nem 
ritkán találkozhatni a mai világban, az világos. Franczia-
országnak a chinai katholikus missziók ügye ma jobban, 
mint valaha csak eszköz saját önös czéljainak elérésére | 
és biztosítására. Oly kormány, mely odahaza ir tóháborút 
indított a kath. egyház ellen, oly párt, mely csak egy 
ellenséget ismer saját bevallása szerint, a katholiczizmust, 
a,z gunymosolyt vagy jogos boszankodást csal minden részre-
hajlatlan ember arczára, ki azt a „nemes" buzgólkodást 
lát ja és tapasztalja. Csak ne adott volna ez a védnök-
ségi viszony bizonyos nimbust, bizonyos előjogokat és be-
folyást, nem igen törődött volna, vagy legalább most 

nem iörődnék semmit a franczia kormány és közvélemény 
a chinai katholikus missziókkal. Csak politikai érdek volt 
az és ma is az, mi Francziaország előtt kívánatossá teszi 
a missziók feletti védnökséget. Es éppen ezen körülmény 
az, mely a messzelátó bölcs szentséges atyánk gondosko-
dását kihívta, hogy felhasználva a kedvező constellatiót, 
ugy egyenes diplomatiai összeköttetésbe lépjen Chinával, 
mint a missziók ügyét jobban biztosítsa. Ily szempontból 
tekintve lehetetlen a francziák mesterségesen szított fel-
háborodását másnák tekinteni, mint ürügynek ujabb, ká-
ros és szentségtörő merényletekre, melyekre Francziaor-
szágban ez időtájt épp ugy megvan az akarat, mint, 
fájdalom, a hatalom. Mert hallatszanak már hangok, me-
lyek a szentszékkel való diplomatikai összeköttetés meg-
szakítását, a franczia nagykövet visszahivatását, a con-
cordatum végleges eltörlését sat. sat. javasolják, persze 
azon okból, mert Pekingben pápai delegatus lesz. 

Hogy hová fejlődnek a dolgok, azt persze nehéz 
volna ma meghatározni. Igen kellemetlen dolgoktól le-
het tartani, de az is meglehet — és ez nekünk valószí-
nűbbnek látszik, — hogy szentséges atyánk világ cso-
dálta bölcsessége majd talál utat és módot, mely épp 
ugy biztosítja az egyház szent és elidegeníthetetlen jo-

I gait, mint a mostani modus vivendit Francziaországgal. 
Szentséges atyánk tőle telhetőleg mindenre kész. A kö-

vetkező római tudósítás ezt élénken megvilágosít ja: 
Midőn Lefèbre de Béhain gróf vatikáni franczia 

nagykövet kihallgatáson volt a pápánál, XIII. Leo kö-
szönetet mondott a nagykövetnek, hogy e kihallgatás ál-
tal alkalmat nyújtot t neki annak kijelentésére, hogy az 
egyház fejének érzelmei Francziaország, mint az egyház 
legidősebb leánya iránt nem változtak, bármint véleked-

! jenek is erről Párisban. A pápa hozzátette, miképen 
őszintén óhajt ja, hogy a vatikáni képviselőnek Pekingbe 
küldése által a tien-csini szerződés sem szövegében, sem 
szellemében ne sértessék meg, és megjegyezte, hogy China 
jól ismeri a Kúria erre vonatkozó álláspontját. A pápa 
végül kijelentette, hogy nem látja be, hogy a Vatikán 
és Francziaország képviselője, feltéve, hogy ez utóbbiban 
csak egy kis jóakarat van, miért ne működhetnének együtt 
az egyedüli czél elérésére, a Chinában élő katholikusok 
és hittéritők megvédésére. Ama meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy egy átmeneti korszak után megtalálja 
m a j d a maga út já t és azután vállvetve működhetnek. 

Adja az Ég, hogy Francziaország ujabb ballépé-
sektől megóva mihamarabb teljes ismeretére jusson annak, 
h o g y mennyire üldözte és bántalmazta legjobb anyját és 
legerősebb támaszát saját dicstelenségére és elleneinek 
nagyobb örömére ! ? 

Újpest, aug. 9. A vasár- és ünnepnapok megszente-
lését leginkább az e napokon tartatni szokott országos 
s heti vásárok zavarják, a melyek rendesen a templom 
körül elterülő piaczon folynak és zajos csereberéjükkel, 
a vásárosok tolakodásaival, főkép az ismeretes kikiáltók 
vevő-fogdosásával nemcsak a temjdomba igyekvők leg-
szentebb érzelmeit sértik, hanem az Isten házában levők-
nek áhítatát, sőt magát az isteni tiszteletet is háborgat-
ják . Ez pedig nyilván ellenkezik a lelkiismereti jogokkal, 
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de magával a positiv törvénynyel, mely, nevezetesen az 
1868. LIII. t. cz. (továbbá a büntetőtörvény IX., és a 
kihágásokról szóló törvény III. fej.), határozottan tiltja 
az ily visszaéléseket: a községi elöljáróságok ritka helyen 
gondolnak e törvénynyel, még kevésbbé a lakosok val-
lásszabadságának tiszteletben tartásával, de annál nagyobb 
szolgálatkészséget tanúsítanak a lármás árusok iránt . 

Igy történt ez Újpesten még Pünkösd vasárnapján 
is. A vásári zaj a diszes templom körül oly nagy volt , 
hogy a templomba ünnepélyes isteni tiszteletre egybe-
gyűlt hivők alig voltak képesek megérteni f t . Ill-.k Vin-
cze plébános ur ünnepi szent beszédét, akit szokott ékes-
szólásában nyilván kellemetlenül érintett ama lá rmás 
kótya-vetye. Ezen botrányos zajongás hatása alat t ott 
nyomban a szószékről fölszólalt ellene, lángoló buzga-
lommal kiemelvén Újpest 14,000 katholikus lakosának 
nevében a nagy keresztény többség jogait s érzelmeit, 
melyek iránt a hatóság nem viseltetik kellő t isztelet-
tel, egyúttal pedig erélyesen ostorozván némelyeknek az 
erkölcscsel kevésbé megegyező életét, fölhívta az á j ta to-
san hallgató és közszeretetben s tekintélyben álló lelki-
pásztorának erélyes szavain lelkesülő gyülekezetet, hogy 
tömeges föllépéssel követelje a hatóságtól le lki ismeret i 
jogai- s vallásszabadságának tiszteletben tar tását . 

A gyújtó szónoklat nem tévesztette el hatását : a 
templomban jelen volt esküdt még annak folyamában 
osont ki és — szemtanuk állítják — hogy a szónok még 
le sem szállt a szószékről és a piacz már kiürült , ün-
nepi csend váltván föl a vásári lármát, mely néhán y 
perez előtt még megbotránkoztatá a hivők seregét . 

Ez eredmény már magában véve is fölemlitést ér-
demel, de folytatása is följegyzésre méltó. 

A községi hatóság ugyanis panaszt emelt a megye 
alispánjánál a fentisztelt lelkész ellen, hogy ennek fel-
szólalása megfosztja a községi elöljárókat tekintélyüktől. 

— Mit mondott hát olyast a plébános, hogy ily 
vádat emelnek ellene ? kérdé az alispán. 

— Korholt minket, hogy nem vagyunk kereszté-
nyek, és erkölcseinkben is megtámadott , mert lárma volt 
a templom körül, a mikor ő prédikált, mondák a vádlók. 

— Jól tette ! volt az alispán rövid válasza. 
Az alispán se különben — mondjuk mi. 
Nem szükséges külön kiemelni, hogy Újpest ka tho-

likusai amint épültek a községük körül bokros érdeme-
ket szerzett plébánosuk hitbuzgó föllépésén, épp oly hálás 
elismerést szavaznak a derék keresztény alispánnak. -(-

Róma, augusztus hó elején. Egy pápai kihallgatás. 
— A „Voce délia Veri tà ' -ban következő jelentést talá-
lunk, mely ujabb világitásban mutatja XIII. Leo pápa 
fönséges személyét : 

A szentatya d. e. 11 órakor lépett be a trónte-
rembe, hol Monaco La Valletta bibornoknak szerencséje 
vala bemutatni ő szentségének a San Giovanni di Lateran 
káptalanát és papságát ; jelen vala msgr de Marzo, a 
biboros archipresbyternek helynöke is. A tisztelgés czélja 
volt a hála hódolatát letenni a pápa lábaihoz a lateráni 
bazilika, az összes egyházak anyja s fejének ő szentsége 
bőkezűségéből immár befejezett monumentális kiépítéséért. 

A kihallgatás másfél óránál tovább tartott . Szó sem 
volt beszédről s nem is volt szabad olyat tartani, mint-
hogy a szentatya óhaja vala. hogy e fogadtatás inkább 
családias, semmint ünnepélyes színezettel birjon. És igy 
is történt. 

A pápa sokat és igen jól beszélt, mint mindig. A 
társalgás főkép vallás, történelem, művészet körül for-
gott. Azt mondá ő szentsége, hogy igen örvend annak, 
hogy a lateráni munkálatok, melyek Isten szent dicsősé-
gére inditattak meg s folytattak, a pápaság és Róma vívmá-
nyát képezik. Megjegvzé továbbá, hogy a merészség bi-
zonyos adagja kellett ahoz részéről, hogy oly munkálatot-
inditson meg, mely milliókat kivánt s ezernyi nehéz-
séggel járt , nem is szólva azokról, a melyek a régész 
urak részéről eléje görditettettek, akik különben jogosan 
szólaltak föl IV. Miklós mozaikja ügyében. A gyár fő-
emberei — úgymond — mint Monaco bibornok jól tudjaT 

fülembe mormogtak, hogy lassan haladjunk. Én azonban 
gyorsan haladtam, bizván a gondviselésben és a katholikus 
világ nagylelkűségében. Örömmel értesültem, hogy a 
római nép, a mely a sok körmönfont behálózási kísérlet 
daczára szilárd marad hitében s az apostoli szék iránti 
hódolatában, megelégedettnek s büszkének mutatja magát 
afölött, a mit tettem. Én többet óhajtanék és pedig aztT 

hogy vonja le a következtetést ezen munkálatból: mit 
tennék én, ha nem volnék négy fal közé zárva és ha nem 
volnék kényszerítve fiaim adományából élni. 

A szentatya ezután majd a biboros archipresbyter-
hez, majd a f t . antiochiai pátriárkához fordult és valóban 
öröm volt látni, midőn ez utóbbihoz intézte szavait. Meg' 
kell ugyanis jegyezni, hogy msgr. Tizzani kortársa XIII . 
Leónak s hogy régóta ismerik egymást. A pápa sok 
esetet mondott el, melyek hatvan évvel ezelőtt történtek, 
kivált az 1825-diki szent évről emlékezett meg, és ez 
alkalomból XIII . Leo nagy elismeréssel szólt XII. LeóróL 

A szentatya ezután szóba hozta, hogy óhaja volna 
a bazilika többi részét is kijavitani, de ettől ez idő szerint, 
mondá, tartózkodni kell. A zseb üres ; előbb utóbb meg-
kell tölteni. Ez, ugy remélem, meglesz jubileumomra, 
mert tudom, hogy az egész világon készülnek ezt minél 
jobban megünnepelni. Mostanra mégis megígérhetem, 
hogy megújíthatom IV. Jenő igén szép klastromát, amely 
ugy látszik, nincs jó állapotban. E pillanatban többet 
nem Ígérhetek, annál kevésbbé, mivel a lateráni palotára 
is kell gondolni, melyről már gondolkodtam, a nélkül, 
hogy megfeledkezném III. Incze emlékszobráról, melyrőf 
rajzot készítettem, a mely azonban nem igen tetszett ne-
kem. Mondtam Vespignani-nak, hogy menjen lelkesülést 
és ihletett meríteni Sansovino emlékeiből és a S. Maria 
di popolo templomban levőkből. Valami ünepélyesebbet 
s klasszikusabbat készit nekem. 

Vespignani neve kerülvén szóba, a szent atya 
mondá, hogy kinevezte őt az apostoli paloták építészé-
nek, kimutatandó iránta megelégedését a lateráni mun-
kálatok fölött. Hozzátevé, hogy szándéka emléktárgyat 
adományozni a főbb művészeknek, kik e bazilikára dol-
goznak. 

Bővebb társalgás után mind megannyi érdekes 
tárgyról, a szentatya visszatért bazilikájára. A hiteha-
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gyottság e napjaiban, úgymond, én akként cselekedtem, 
mint Konstantin, midőn az egyház kilépett a katakom-
bákból, és ugy, mint III. Sixtus, amidőn Nesztórius ta-
gadta az isten-anyaságot. A jámbor uralkodó ezen Ró-
mának — mely azt hivé, hogy sok vallása van, mert 
semmi tévelyt sem utasított vissza — megmutatá Szil-
veszter pápa kezei által az üdvözítő nagy képét és Róma 
elismeré egyedüli s igaz Istennek : ekkép az igazság mes-
terévé lőn, miután előbb a tévely tanítványa vala. 

A mikor Nesztórius megtámadta az Isten-anyát, 
habár káromlásait összemorzsolták Cyrill és az efezusi 
zsinat anathemái, III. Sixtus azt akarta, hogy a libériusi 
bazilikában a római hit enyészhetetlen emléke emelked-
jék és abba helyezteté mozaikban az Isten-anya képét. 
Eltökéltem, hogy én is ugyanezt teszem. Most, midőn a 
világ eltávozik Krisztustól, én vissza állitom képét a 
Laterán apszisában, melyet egykor IV. Miklós pápa ké-
szittetett és az most inkább diszlik ott, mint valaha. 
Reméljük, hogy a világ végre elismeri megváltóját és 
Istenét. 

Reméljünk, mondá mgr Tizzani, és szavai vissz-
hangra találtak az összes jelenvoltaknál, hogy a lateráni 
u j munkálatok, melyek a keresztény művészet valóságos 
diadalát képezik, más diadalokhoz fognak vezetni, me-
lyeknek amazok mintegy előjátékát képezik. 

A szentatya ezután felemelkedvén elmondá a szo-
kásos imát, melyre a káptalan válaszolt, és ezután szive 
mélyéből apostoli áldást adván, meghatot tan távozott. 

+ 

IRODALOM. 
A m. t. olvasó közönség figyelmébe! 

Rég óhajtott dolog egy valóban nemes irányú: tár-
sadalmi, szépirodalmi é s ismeretterjesztő, díszesen ki-
állított és illustrált hetilap létesítése. Mint a hozzánk ér-
kezett levelekből olvassuk, 15 — 20 éve áll már ez ügy 
a, tervezgetés stádiumában. Mi azt hiszszük, hogy a bi-
zalmatlanságtól való félelem ölte meg mind eddig e terv 
valósulását. Nem gondolhatunk mást ; mert a tapasztalás 
már minket is megtanitott arra, hogy a kétes becsű iro-
dalmi termékekkel űzött szédelgés, legtöbb esetben a leg-
jobb és legnemesebb törekvéseknek is szárnyát szegi. A 
szédelgés kinyujtá már átkos kezét az irodalomra is — 
és szentségtelen ujjaival letépi a költészet és szépiroda-
lomról azt a nemes charactert, azt a bűvös fátyolt, mely 
hivatva van a józanul gondolkodók szivét és elméjét gyö-
nyörködtetni — és a családok szentélyében a magaszto-
sért való lelkesedést lángra gyulasztani. Ez, ez lehet 
egyedül oka, hogy a szépért, nemesért lelkesülő müveit 
olvasó közönség a csalatkozások közepette, gyakran oly 
termékekkel s vállalatokkal szemben is rideg és tartóz-
kodó marad, melyek a szédelgéstől ment s önzetlen szi-
vek- és elméknek szüleményei. 

Ezen keserű tudat vészes ernyőzete alól lépünk a 
m. t. müveit olvasó közönség elé — és kérjük, hogy vál-
lalatunkat, mely a költészet és szépirodalomnak valódi 
characterje mellett száll küzdelemre — szives pártfogá-
sában részesíteni kegyeskedjék. 

Reméljük czélunk elérését, reméljük a müveit ol-
vasó közönség pártolását! S ezen reményünk késztetett 
bennünket arra, hogy lapunk e szerény czimmel lásson 
legközelebb napvilágot : 

„Remény." 
Nem kapkodtunk tehát hangzatos czim u tán ; nem! 

mert mi nem a czimmel, hanem lapunk béltartalmával 
akarjuk kielégíteni a müveit olvasó közönséget. Mi szí-
vesen áldozzuk mindenünket e 15 ezer forintot megha-
ladó nemes irányú lap létesítésére, mert ügyünk magasz-
tos volta mellett, szivünk mélyét rezgi át a lánglelkii költő 
eme buzdítása : 

Hass, alkoss, gyarapits, s a liaza fényre derül. 
Különben is a hosszas ígérgetések helyett, álljon itt 

reu des munkatársaink diszes névsora: 
Maszlagi, Balázs Sándor, dr. Karsch, dr. Rényi, dr. 

Reindl, Endrődy, dr Moravitz, Kador, dr. Koltay Virgil, 
Angerbauer , dr. Racla, Gryurinka, Rosty, Rajkay Cecillia, 
Rézbányay, Magyary Sz., Lévay Mihály, Mogyorósi (Ame-
rika), Kőhalmi-Klimstein, Komócsy L., Takáts Sándor, 
Bodó Ádám, Lepsényi, Bingert, Sándorfy Nándor stb. 

Hogy a m. t. olvasó közönség tájékozva legyen la-
punk béltartalmát illetőleg, jelezzük, hogy lesz benne : 

1. Társadalmi vezérczikk ; de mindig olyan modor-
ban, hogy azt a t. olvasó közönség érdekkel olvashassa. 

2. Egy nagyobb szabású költemény. 
3. Egy nagyobb szabású elbeszélés. 
4. Kisebb elbeszélés, humoreszk stb. 
5. Kisebb költemény. 
6. Útleírások, egy világlátott kitűnő írónktól. 
7. Ismeretterjesztő czikkek. 
8. Regénycsarnok. 
9. Heti krónika. 
10. Irodalom, tudomány, művészet, színház, hymen, 

gyászrovat. 
11. Képeink rövid leírása. 
12. Apróságok. Rejtvények. Szerkesztői mondani-

valók. A 
„Remény" 

hetenkint két ív terjedelemmel, valamivel kisebb alakban 
mint az „ Ország Világu finom velin papíron, diszes illust-
rácziókkal (4—5), borítékban fog megjelenni. Szóval, az 
elegáns kiállításról a jó hírnevű Pallas nyomda kezes-
kedik. 

Ara : egész évre 8 f'rt. 
fél évre 4 frt . 
negyed évre 2 frt . 

Lapunk első s egyúttal mutatvány száma szept. ele-
jén fog megjelenni ; októberben folytatja pályafutását. 

A szerkesztő-kiadó hivatal (Bpest. IV. ker. feren-
cziek bazárépülete) hova az előfizetések, valamint a lap 
szellemi részét illető közlemények küldendők. A nem kö-
zölhető kéziratokat kívánságra bérmentetlenül küldjük 
vissza. 

Budapest, augusztus 2-án, 1886. 

Tisztelettel 
Hajóssy Kr. György. 

szerkesztő-kiadó. 
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VEGYESEK. 
= Szent István király ünnepe a budai királyi 

palota szent Zsigmond kápolnájában a következő sorrend-
ben fog megtartatni : Augnsztus 19-én mint az ünnep 
előestéjén délután 5 órakor a legszentebb Oltári-szentség 
kitétele mellett ünnepélyes letenye. Augusztus 20-án az 
ünnepen fél 6-kor az első sz. mise. Utána 7 órakor a 
szent Jobb ünnepélyes körmenetben átvitetik a helyőr-
ségi templomba, ahol 8 órakor magyar és német nyel-
ven szent beszédet mondanak, a melynek végeztével kez-
detét veszi az ünnepélyes szent mise-áldozat, a melyet 
teljes segédlettel ő eminencziája az ország biboros főpapja 
a herczeg-primás fog mondani. A szent mise után a 
szent Jobb körmenetben visszahozatik a szent Zsigmond 
kápolnába és az ünnepély végeztével a hivők kegyeletteljes 
tiszteletének kitéve marad. Ugyanitt mondatik 11 órakor 
a második csöndes mise. Délután 5 órakor ünnepélyes 
vecsernye fog tartatni a legszentebb Oltári-szentség ki-
tétele mellett. Augusztus 21-én és a következő napokon 
az egész nyolczadon át naponkint reggel 8 órakor szent 
mise, délután 5 órakor pedig letenye. Az utolsó nap dél-
utánján ünnepélyes Te Deum. A szent Jobb, a magyar 
hazának a legdrágább szent ereklyéje, minden nap ugy 
délelőtt a szent misék után, valamint délután, a litánia 
végeztével a hi vöknek meg fog mutattatni. Megjegyzendő, 
hogy mindazok, a kik a budai királyi palota szent Zsig-
mond kápolnájában szent István ünnepén, vagy annak 
nyolczada alatt ájtatosan meggyónnak és megáldoznak, 
teljes búcsúban fognak részesülni. 

Simor-jubileum Székesfehérvárott . Székesfe-
hérvár város, nagy szülöttjének, Simor János bibornok 
herczeg-primásnak félszázados papi jubileumát következő 
módon határozta el megünnepelni: arany, ezüst és bronz 
érmet veret a bibornok és székesfehérvár képeivel s meg-
felelő felirattal, az ő eminencziája által alapitott árvahá-
zat Simor árvaháznak, s a város egy utczáját Simor-ut-
czának fogja elnevezni, s végül a jubileum napján ő 
eminencziája arczképének leleplezésére diszülést tart , mely-
ben ő eminencziája a város díszpolgárává fog kikiáltatni. 

— Aranymise volt f. hó 5-én Andocson. Az ottani 
zárda köztiszteletü főnöke, Balkó László atya tar tot ta . 
Tiszteletére messze vidékről érkeztek vendégek. Manuduc-
tor Saara József igali esperes-plébános volt. Az ünnepi 
szónoklatot Lepsényi Miklós atya mondotta. Nyomtatás-
ban is megjelent beszédének czime: „Szent beszéd főt. 
Balkó László atyának sz. Ferencz-rendi áldozópap-, kiér-
demült hitszónok-, tartomány-tanácsnok és az andocsi 
zárda főnökének 1886. évi aug. hó 5. napján az andocsi 
szent-ferenczrendiek templomában tartott aranymiséjére. 
Mondotta P. Miklós szent-ferenczrendi hitszónok." 

— Megtisztelés. A „Religio" ezidei, II. f. 9. számát, 
melyben a soproni sz. Jakab-kápolna felszenteléséről vo l t 
szó, illetékes helyen a restauráczionális aktákhoz csa-
tolták. 

— Belgium püspökei e hó elején conferencziát tar-

tottak, melyben a többi közt elhatározták, hogy a tá r -
sadalmi kérdéssel a papság tüzetesen foglalkozzék. E vé-
get elrendelték, hogy a legközelebbi lelkipásztori konfe-
rencziákon következő 3 pont beható eszmecsere tárgyát 
képezze: 1. Mely okokból eredt a társadalmi kérdés? 
Mily gyógyszerek használandók e baj ellen ? 3. Miképp 
vegyen részt a papság abban a harczban, a mely a tár-
sadalom védelmére megindult ? 

— Eszak-Németország püspökei, a kölni és poseni 
érsekek, a limburgi, hildesheimi, ermlandi, münsteriT 

osnabrücki és trieri püspökök személyesen, továbbá a 
boroszlói, culmi és paderborni egyházmegyék képviselői, 
valamint Haffner Pál mainzi püspök, f. hó 10-én Fuldában 
sz. Bonifácz, Németország apostolának sírjánál, értekez-
letre gyűltek össze. Főtárgy : az egyház legújabb hely-
zetének követelményei. 

— Montenegró és a Vatikán közt a tárgyalások 
egyetlen egy pont kivételével, eredményre vezettek. Mi-
után Sudetics montenegrói megbizott e napokban eluta-
zott, a tárgyalásoknak szeptemberben lesz folytatásuk. 

— Belgiumban most vasárnap munkásünnepély volt^ 
Vagy 20,000 munkás tar tot t politikai körmenetet az o r -
szág fővárosában, tüntetve a munkásosztály azon követe-
lése mellett, hogy ők is felvétessenek az alkotmány sán-
czai mögé. A negyedik osztály, a munkás osztály, politikai 
jogokat követel s tudva, hogy ő a többség, az uralomért 
küzd a szabadelvű államban. Jellemzésére ennek az uj , 
uralkodni vágyó politikai osztálynak megjegyezzük, hogy 
midőn a munkások 20,000 emberének felvonulásakor egy 
templom mellett ájtatoskodók szent körmenete feszület 
elő vitele mellett mutatkozott , a munkások fütytyel fogad-
ták a vallást. A belga papság tehát csak elodázhatlan 
kötelességet teljesit, midőn a fentebb közlött módon,, 
erélyesen kezébe veszi a társadalmi kérdés megoldását. 

— Vasárnap vagy ünnepnap, az mindegy a m. kir. 
honvédségnek, épp ugy megtar t ják rajtok a gyakorlato-
kat mint köznapokon. Most pláne sz. István-napján is 
fognak honvédeink gyakorlatokra masírozni. Persze, hi-
szen Tisza K. is háta t fordit sz. István napjának és 18-án 
Ostendébe utazik el. Mindezeknek meg kell történniök, 
hogy Magyarország 9 millió katholikusa lassan-lassan 
öntudatra ébredjen. 

— A kath. egyleti élet nagyszerű eredményeket m u -
tat fel mindazon a téren, a melynek müvelésére egyle-
tek alakulnak. Igy Belgiumban, f. hó 12-én tartotta a 
régis-i sz. Ferenczröl nevezett társadalmi egylet közp. 
bizottsága évi közgyűlését. E n n e k az egyletnek tudvale-
vőleg czélja : megkönnyíteni a szegények házasságát és 
a törvénytelen gyermekek törvényesitését. Az egylet j e -
lenleg már 45 éves. 1876—1882-iki időközben összesen 
8614 házasságot és 4131 törvényesitést segített oly kö-
rülmények között létre jönni, a melyek miatt a házas-
ságok és törvényesitések rendesen elmaradtak volna. 

— Sajtóhiba-igazítás. Lapuuk 9. sz. 72. 1. 7. sorban felül-
ről, „Sopron városa * után 100 helyett 1000 fr t olvasandó. 

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

t f u d a p e s t . 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . ( P a p n ö v e l d e - u t c z o 8 . sz.) 
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S Z E N T I S T Y Á N K I R Á L Y 
NEMZETI ÜNNEPÉN 

1886. ÉVI AUGUSZTUS HÓ 20-án 

Ä BUDAVARI HELYŐRSÉGI T E M P L O M B A N 
MONDOTT 

DR. K I S F A L U D Y Á R P Á D BÉLA, 
győri theol. tanár. 

Örvendj, jó szolga ! mert a kevés-
ben hű valál . . . Luk. 19, 11. 

Szeretném, ha minden szív, mely, e föl-
dön vágytól nyugtalan dobogott, abban nyu-
godhatna meg, — ha minden ember, ki e vi-
lágon élt, remélt és csalódott, szeretett és szen-
vedett, pályája Ítéletét abban a boldogitó mon-
dásban hallhatná, melyet ma sz. Istvánra alkal-
maz az egyház: Örvendj, jó szolga! mert a ke-
vésben hű valál . . . Szeretném, ha minden nem-
zet, mely egyszer nevét beírta a történelem 
könyvébe, nemzetül állhatna ama nagy napig, 
midőn a liber seriptus proferetur, hogy utolsó lap-
jára beiródjék a népek Ítélete is. 

Szeretném, Krisztusban egybegyűlt Hallga-
tóim ! lelkemből szeretném, ha senki közülünk, 
kik a ma magyarok első szent királyának ünnep-
lésére megjelentünk, senki el nem hibázná azt 
a czélt, mely sz. Istvánt mint embert és keresz-
tényt örökre boldoggá teszi. Szeretném kimond-
hatatlanul, ha ez a nemzet, mely ma mindent, 
ami elválaszt, mindent, ami megkülönböztet, 
feledve, pártokon és felekezeteken, rang és nyelv-
beli különbözésen fölülemelkedve, a hazafiság 
lelkesedésével, nemzeti nagylétének hálás érze-

tével tekint ős Budára, ha ez a nemzet akkor 
is, midőn majd a népek Ítéletét meghallja a 
világ, — akkor is dicsőitve emelhetné arczát 
első szent királyához, s hallhatná tőle az örök 
dicsőségben is uj boldogság vallomását: örvendj 
én nemzetem, mert hivatásodhoz hű valál . . . 

Oh milyen kivánság, milyen vágy ez, ke-
resztény magyarok ! — Ereztétek bizonynyal, 
mint én sokszor éreztem ez imaszerű vágy édes 
végtelenségét: de ma szinte megszédit nagysága, 
s döbbenve állok föladatom előtt, midőn azzal 
a gondolattal léptem e szent helyre, hogy a ke-
resztény és honfi-szív legfőbb vágyához, az egyéni 
és nemzeti boldogulás végső czéljához vivő utat 
sz. István példáján mutassam. 

Mert hiába! — vágyaink egymásra torlód-
nak bár, mint a tenger hullámai: csalódnék 
mégis, ki e változó mozgásban nem hinne állandó 
irányt. Valamint a tenger, százfelé szökellő hul-
lámai mellett óriás árjával örök útját jár ja a 
pólusok felé: ugy az ember-szív is, perczenkint 
változó hevületeivel, mindig egy czélra tör, a 
boldogság felé. Másként látja vágyai /égén maga 
boldogságát az egyén; más alakban int, más fo-
kozaton emelkedik a kisebb-nagyobb társaságoké : 
de lemondani róla egyik sem tud, elhibázni egyik 
sem akarja. 

Pedig elhibázza mégis, elhibázza sokszor; 
— s én ugy gondolom, legtöbbször azért, mert 
csak az egyiket keresi, a magáét mindenik. 
Mintha el lehetne választani az elválaszthatat-
lant : i t t is, ott is felejtik sokszor, hogy az 
egyéni boldogulásnak éppen ugy megvannak 
társadalmi föltételei, — valamint a társadalmi 
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boldogulás egyéni föltételeken is fordul. Egyik a 
másik ellen — azaz hogy a másik nélkül is 
már, fonák igyekezet, meddő küzdelem. Azok a 
hullámgyűrük az élet tengerén, az egyéni vá-
gyak és társas törekvések hullámgyürüi ; tági t -
ják, emelik egymást, ha középpontjuk ugyanaz; 
de ront ják egymást és megtörik, ha nem. 

Mióta pedig megjelent a világon az, ki el-
mondhat ta magáról; én vagyok az ut, az igaz-
ság és az élet — azóta a boldogság törvénye 
egy és változhatatlan; a mi urunk Jézus Krisz-
tus, az ő hirdette keresztény igazság. 0 az alap, 
melynél különbet senki nem tehe t 2 ) és a szeg-
letkő3) egyszersmind, melyen az egész épület 
koronája nyugszik. Nélküle ideiglenes csalfa 
álom az egyéni boldogság ; nélküle csak veszélyt 
nevel a társadalmi együttlét, sért avagy sorvad 
az állami hatalom, — s hideg, szeretetlen érzés 
a nemzeti büszkeség. 

Sz. István, mint ember, mint családfő és 
mint ország-alapitó király : egyformán dicső pél-
dával t an i t ja e sokszor feledett igazságot ; s nem 
is ülhetnők méltóbban emlékezetét, mint ha 
épülni és okolni készek, példáján egy kissé gon-
dolkodunk. 

I. 

Lehettek s bizonynyal voltak is minden 
korban olyanok, kiket a mai nyelven nem éppen 
tisztelettel nevezünk „népboldogitóknak" ; de 
hogy korunkban, a létért való küzdelem hirhedt 
századában többen vannak, mint bármikor : ez 
éppen egyik kiáltó jele az egyéni hivatás félre-
ismerésének, 

Azt hiszik sokan, hogy a közjó, a közügyek 
s a mi még efféle: mind olyan dolgok, hogy 
akárki bánhatik velők. Azt hiszik, hogy a haza-
fiság erényével tündökölhetnek a nemzet előtt 
— a gyermeki kötelmek teljesitése nélkül a szülék 
iránt. Azt hiszik, hogy a felebaráti szeretet — 
azaz hogy mostanában jobb szeretik humaniz-
musnak mondani, tehát hogy a humanizmus 
magas eszményének szolgálhatnak — a családi: 
apai, anyai, testvéri kötelmek elhanyagolásával. 
Azt hiszik, hogy miután a maguk javára nem 
tudtak érdemeset tenni, fölajánlott szolgálatuk-
kal csak nyerhet a közjó. Ugy tesznek az ilye-
nek, mint akitől apró pénzt kér a hétköznapi 

*) Jo. 14. 6. 
2) I. Cor. 3. 11. 
3) Eph. 2. 20. 

élet, ő meg nagy bankó mutogatásával akar ki-
térni az alkalmatlan követelés elől ; pedig ha 
nem átallanók jobban megvizsgálni, hamar ki-
tűnnék, hogy az a nagy bankó — hamis. 

De még ha igazi volna is, még azoknak is, 
kik „tiz girát kaptak" : azt az egyet kellene 
dúsan kamatoztatni mindenek előtt, melyet a 
saját szükségeik födözésére, egyéni boldogságuk 
munkálására kaptak Isten jóvoltából. Mert min-
dig igaz marad Kempis Tamás szava, hogy : 
„Bizony több ember az alázatos pór, ki Istennek 
szolgál, mint- a kevély tudós, ki magát elha-
nyagolva, eszét az ég csillagain jár ta t ja . 1 ) 

Sz. István tiz girát kapott ; fejedelmi szüle-
tése kijelölte már a magas és széles kört, me-
lyet nemzete közjaváért buzgó tevékenységgel 
betöltenie egyénileg is hivatása vala. De egy te-
kintet élete példájára megmutat ja , hogy ő egyéni 
boldogulását magához sokkal közelebb kereste 
— és találta meg. 

Beszéljek-e róla, Krisztusért figyelmes Hall-
gatóim ! beszéljek-e róla, hogy miben — hogyan 
kereste ? és miként találta meg ? . . . 

. .Hisz ismeretes az ő életének története, mely 
a szentek életének fényével világit át az idők 
homályán; — s ime magunk is tanúi és tevői 
vagyunk, hogy Istennél megtalált boldogságát 
egy hálás ország dicsőiti öröklő szeretettel, 
— mig koronás képe ott ragyog a világegyház 
oltárain, fogyhatatlan tisztelet és magasztalás 
tárgya. 

És aztán — mondjam-e, hogy ez a tiszte-
let, milyennel az embert csak Isten egyháza di-
csőítheti meg : hogy ez nem modern hódolás, 
nem a siker imádása, Hogy igenis, hálaadás ez 
Isten iránt, kinek szent malasztja szinte angyali 
magasságra segítheti az embert ; tisztelet a bol-
dog üdvözült iránt, kinek a győzelem pálmája 
örökre biztosítva van; de intő szó és vonzó 
példa egyszersmind az élő és jövendő nemzedé-
kek számára, hogy előttünk a boldogok példája 
ugyanazon czélhoz mutasson utat. 

A kath. egyház a szentté avatás ünnepies 
tényével nem a templomi kultuszt akarja gaz-
dagítani, hanem kiválóan az életet. — A világ-
történetet egyesek cselekszik ; és a mult nagy 
könyvében mindenki, aki olvasni és Ítélni tud. 
megtalálhat ja a jelennek szóló tanácsot s a jö-
vendő t i tká t : a ki olvasni és Ítélni tud. A szen-

J) Kriszt. Jcöv. I. 2. 
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tek élete pedig aláhúzott sorok abban a nagy 
könyvben, hogy akik mélyebb tanulmány nélkül, 
csak lapozgatva olvasnak is benne: az unum 
necessarium-ot1), a legfőbb tanulságot el ne sza-
laszszák. 

Valóban ez a kanonizáczió gyakorlat i ér-
telme; — és tudjuk, hogy a magyarok első ki-
rályának életét nem egyszer, de kétszer is alá-
húzta az egyház csalhatatlan ujja,") — mintha csak 
a kettős ünnepléssel éppen az ő példájának egyéni 
és országos jelentőségét kivánná érvényre segíteni. 

Nem is fogom tehát szentünk életéből az 
ember és családfő erényeit egyenkint fölsorolni. 
Tudjuk mindnyájan, hogy az ő egyéni nagyságát 
nem a hatalom élvezete, hanem a vallásos ön-
megtagadás emelte; hogy fájdalmait nem a zú-
golódó panasz, hanem a keresztény türelem csön-
desítette; hogy kincstárát a hivalkodó pazarlás 
nem, hanem az alamizsna ürí tet te ki; hogy szi-
gorúságát a részrehajlás nem, csak a szeretet eny-
hí te t te ; tudjuk, hogy koronás feje ellenség előtt 
meg nem hajolt soha, de lelke alázatosságában 
Krisztusért lehajolt a szegények lábaihoz . . . Mind 
ismeretes, és mégis oly vonzó e kép, — de nem 
fogom részletezni. Elég az, hogy sz. István mind-
azt, ami őt az időben nagygyá s az öröklétben 
boldoggá teszi : igaz keresztény voltának köszön-
heti ; elég az ő példájából azt megérteni, hogy 
az egyéni boldogulás ut ján csak az a hit világít, 
az a remény vezet, s az a szeretet munkál biz-
tosan, melyre őt Jézus igaz vallása, a valódi ke-
reszténység tanította. 

De ha nem az egész képet, — vegyük mégis tüzete-
sebb figyelemre egyik vonását legalább, azt, mely tán éppen 
napjainkban kiválóan tanulságos lehet. 

A dolog természete szerént is első vonás a férfi-jel-
lemben, de tényleg is alapját teszi sz. István boldogságá-
nak az, hogy ő az igazságot szeretvén kereste, és meg-
találván vallotta és követte is minden körülmények kö-
zött. Keresni sem volt csekély érdem akkor ; megtalálni 
nagy istenáldás és szerencse ; de megállni a büszke nép 
között az evangéliom keskeny és göröngyös utján, sőt 
haladni ra j t az apostolság magaslatáig : egy hősnek is ne-
héz föladat. 

Ma ? — A keresést ami illeti : Isten tudja, hogyan 
vagyunk vele. Kultur-törekvések zajától viszhangzik or-
szág és világ ; és a zajból — csalódom-e ? — ugy hal-
latszik, mintha többen volnának a sürgetők, mint a ke-
resők ; — és akik keresnek is, mintha tudást keresnének 
inkább, mintsem igazságot. 

') Luc. 10, 42. 
2) Aug. 20-án Magyarországon, szept. 2-án az egész 

kath. egyházban ünnepeljük szt. István emlékezetét. 

Avagy talán e kettő ugyanaz ? 
Nem tudom, annak tar t ják-e : de azt tudom, hogy 

az első nagy tévedés, mely nemünk kezdődő történetébe 
a fekete szálat először bekötötte : a jó és gonosz tudás 
különbözésén fordult vala . . . 

Es a milyen a keresés, olyan az eredmény : hogy 
— távol és közelben — bizonyos törekvéseket látva, Ci-
cero kedvetlen szava ju t eszünkbe, ki egynémely filozóf 
kortársainak működését az igazsághoz mérve: „jobb lett 
volna — úgymond — nem tanulniok." ^ Pedig mily 
gyönge volt akkor még az igazság hajnalodó fénye ; mily 
ingatag a mérték, melylyel egy Cicero kezében is szol-
gálhatott . 

Ma már — minden ut mentén ott áll a kereszt. Aki 
mondotta, hogy ő az ut, az igazság és az élet : hal lat ja 
is szavát mindig és mindenütt, hogy mutatva az utat , 
az igazság által örök életre vezessen. Krisztus egyháza 
„hegyen épült város,"2) — nincs elrejtve senki elől; szava 
viszhangzik a kerek föld minden tájain, tanait hirdeti 
minden népek nyelvén.3) Hallották őt egykor könyveik 
közt az áreopág bölcsei, és hallgatták véres fegyvereikre 
támaszkodva a pogány magyarok ; fölemeli szavát ma is 
az akadémiák halhatatlanai előtt, és letelepül az együgyű 
gyermekek közé. 

Lehetséges-e tehát, hogy keresve se találnák, aki 
keresetlen is előttünk áll, kéretlen is beszél szivünkhöz?4) 
— Bizonyára nem ; de azt hiszem én, ma is annak a 
szentatyának van igaza, ki vékony hitű, közönbös lelkű 
kortársainak merészen szemébe mondta: „ott az egész 
hiba, hogy elismerni sokan nem akarják, mit nem ismer-
niük lehetetlen."5) 

És ahol az igazság keresésében nincs meg az őszin-
teség, ott az ismert igazság mellől is hiányzik a férfias, 
állhatatos hűség. Elindulnak igen sokan az élet egymást 
keresztező utjain, s csak alig hogy vasárnapi megálló 
hely nekik a templom, csak ünnepi disz a kereszténység 
malasztos szertartásai. De én Istenem ! hát azok az el-
vek és parancsolatok, melyekkel az érdekek küzdelmében 
a lelkiismeret kérdéseire megfelelhetne a vallás : hát azok 
nincsenek-e ? 

Sőt elindulnak sokan és leszállnak igazságok gyön-
gyét keresni a dolgok mélységes mélyibe, és azt hiszik, 
hogy a vallást a fölszinen hagyhat ják ; hogy a krisztusi 
kinyilatkoztatás örök és változatlan tételei a szellem bu-
vár-munkájához nem valók. De én Istenem ! hát a val-
lás azon igazságai, melyek mélyebbek és magasabbak a 
véges szellem összes tudományánál ; melyek, a minden-
séget átölelő szivárványként, a kezdet homályából emel-
kedve fölérhetetlen fényes ivben — a lét és fejlődés végső 
czéljára hajolnak : hát azok nem igazságok-e ? 

Munka és küzdelem az élet, nem templomjárás ! — 

Iis ut fuerit non didicisse melius. Quaest. Tusc. II. 4. 
2) Matthe 5, 14. 
3) In omnem terrain exivit sonus eorum et in fines orbis ter-

rae verba eorum. Ps. 18, 5. 
4) Isaias autem audet et dicit : Inventus sum a non quaeren-

tibus me, palam apparui iis, qui me non interrogabant. Rom. 10, 20. 
Haec est summa dilecti, nolle agnoscere, quem ignorare 

non possis. S. Cypr : De idol, vanit. n. 4. 
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mondják sokan, s ezek még nem is a frivolabbak. És 
amit mondanak, igaz is. De hát a munkához tiszta szán-
dékot, a küzdelemben igaz tájékozást adhatnak-e az 
egyéni érdekek ? Ha csak ezeket kérdezzük : egy nap 
alatt mégszünik a földön minden áldozat: és hamar meg-
inog, elbukik a becsület is . . . 

A tudományos vizsgálódás bizonytalan eredményekre 
indul, — ezt mondják mások — kötött pórázon nem 
mehet ! — Jó ; de lássuk csak ebben is mi igaz. Midőn 
a búvár, czéljához képest felszerelve, leszáll a tenger is-
meretlen titkai közé : az a cső, mely az éltető levegőt a 
mélységbe viszi, nemcsak munkájához nem szolgál neki 
eszközül, sőt korlátozza is szabad mozgását ; de vájjon azért 
mellőzheti-e ? Igy a tudomány búvárainak tiszteletreméltó 
munkájánál — mint szakszerű eszköz, mint a különféle 
tudományok saját forrása, nem szolgál ugyan az isteni 
kinyilatkoztatás ; de azért épp oly nélkülözhetetlen, mint 
az a cső a búvár fején, mely mig a felsőbb világgal 
összeköt, az élet és erő határát szabja meg. Nélküle 
indulva vagy elszakasztva tőle a buvár-sisakot : csoda-e, 
ha a sok tudomány mellett bizonytalan marad az igaz-
ság, sőt a mélységbe fullad sokszor a halhatatlan lé-
lek is? 

Nincs, valóban nincs e földön pálya — sem oly 
magas, sem oly alacsony, mely az egyént valódi boldog-
ságra vezethetné ; — nincs sem oly müveit ész, sem oly 
hatalmas erő, mely az embert íöladhatatlan czéljához 
juttatni elég lehetne: Jézus Krisztus és az ő szent val-
lása nélkül. Csak a hitét ismerő, vallását szivvel, szóval 
és tettel valló keresztény jár ja bizton az egyéni rendelte-
tés útjait ; csak az ilyen lehet — bármely működési 
körbe utalva — hasznos tagja a társadalomnak is. 

A mint hogy viszont csak a keresztény társada-
lomban érvényesülhet az egyén valódi értéke. 

II. 
Szt. Istvánban nemcsak a szent életű embert, a 

boldog üdvözültet ünnepli és magasztalja az egyház ; 
hanem az ország-alapitó bölcs fejedelmet is. Az ő meny-
nyei koronáján a boldogság fénye mellett a királyi mél-
tóság is tündököl. 

Mert hasonló volt azon emberhez, ki eljött, hogy 
országot szerezne magának, és szerzett ugy, hogy az ő 
tiz girája százszorosan is kamatoz: immár majd ezer éves 
életében azon országnak és nemzetnek, melyet a fegyver-
rel szerzett földön, idegen népek közt megalapított. 

És ugyan mire alapitot ta? Mi az, mit az ő példá-
ján a nemzeti boldogulás ut ja-módjára nézve tanulha-
tunk ? 

Igazán érzem, Krisztusban tisztelt Gyülekezet ! iga-
zán érzem, hogy hallgatnom kellene, ha u j eszmék és 
ismeretlen dolgokban akarnám föltüntetni e nemzeti ün-
nep tanulságait. 

Nem a szónokok fényes sora, kik e helyről kenetes 
ajakkal, hazafiúi lelkesedéssel hirdették előttem sz. Ist-
ván ünnepének nemzeti jelentőségét, bár ez is elég vol-
n a : nem ez rettenti erőtlenségemet. A magyar nemzet 
fényes-borus története — ez mond el előttem minden 
mondhatót ; ez az a mindennél ékesebb szózat, mely sz. 

Istvánnak időn s enyészeten felülemelt jobbja mellett 
hangzik, mint egy fölséges szónoklat a századok óriás 
csarnokában. 

Volt, hogy emelt hangja a félvilág figyelmét tar-
totta ébren ; volt, hogy elfulladt beszéde csöndesen zo-
kogott, mint a koporsóra omló hantok dübörgése. Volt 
— hisz tőletek, a ti irt könyveitek és Íratlan emlékezés-
tekből tanulja az i f jabb nemzedék — volt, hogy az észak 
tengerétől Adriáig hangzott a büszke szózat ; s volt, 
hogy a fájó honfiszív titkolt szentélyében mert csak 
megszólamlani . . . 

De az a szónokló jobbkéz nem lankadott. Hirdette 
folyton a kezdet igazságát ; hirdette igaz és helyes vol-
tá t az országalapitó szent király azon meggyőződésének, 
hogy a boldogság ut ja a nemzetek előtt is csak az lehet, 
aki egyszersmind az igazság és az élet : Jézus Krisztus, 
az ő hirdette keresztény igazság. Hogy az embernek, 
egyénül és társaságban, csak egyazon alapon lehet bol-
dogulnia ; hogy azok a hullámgyürük az élet tengerén, 
az egyéni vágyak és társas törekvések hullámgyürüi — 
tágítják, emelik egymást, ha középpontjuk ugyanaz; de 
ront ják egymást és megtörik, ha nem. 

Es ez a csodálatos szónoklat tart ma is, sőt ma-
gasabban szárnyal mint valaha: s szavának ősi ereje itt, 
a nemzeti élet központján — itt lendül kivált soha még 
nem hallott kifejezésekre, hol állami létünk s nemzeti 
haladásunk szellemi és anyagi vívmányait nemcsak mi 
bírjuk, de látja immár és megcsodálta a művelt v i l á g . . . 

Valóban, a legszózatosabb ajak is megszégyenülne, 
ha ilyen szónoklattal versenyre kelni vakmerő ! Nincs is 
nekem, Krisztusért figyelmes Hallgatóim ! nincs is ne-
kem se erőm, se bátorságom azt a hatalmas szózatot 
— kivált ily jeles gyülekezetben — gyönge viszhanggal 
toldani. De mint a kincset féltő fölrezzen a távoli zajra 
is : egy fájó gondolat árnya rám borul és szólni kény-
szerít. 

Mert a századok csarnokában hangzott már a mi 
történetünknél nem egy hatalmasabb szózat; az emberi-
ség múltja ismer a mieinknél — harczban és békében — 
nagyobb tetteket. Példát mondok. Izrael népe páratlan 
erőben fejlődött mint nemzet, s fiaiban és fejedelmi szé-
kén a bölcseség és életszentség utoléretlen példáit látta 
ragyogni. Dávidnál, Ezekhiásnál szentebb bizonyára nem 
volt a mi Istvánunk és Lászlónk, sem könyves Kálmán 
bölcsebb Salamonnál; Sámson erősebb karokkal vivott 
mint Kinizsi, s a Makhabéusokhoz hasonlókat — óh 
tudnánk mi is ! de a hazáért és hitért haló önfeláldozás-
nak nagyobb hőseit alig. 

Es hol van ez a nemzet m a ? . . . 
Sz. Pál apostol majdnem kétezer évvel ezelőtt meg-

írta már történetének, mint nemzet történetének utolsó 
sorát, szivét szaggató fájdalommal látván, hogy : töre-
déke, úgymond, csak töredéke boldogul.1) 

És ha az okát keressük a nemzeti halálnak, meg-
mondja nekünk e nép nagy fia Izaiás, ki Isten szemével 
előre látta, mit sz. Pál megirt ; s mig lelke előtt elvo-

l) Continuus dolor cordi meo : reliquiae salvae fient. — Eom. 
9, 2. 27. 
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Eultak a mult fényes képei, mig hal lgat ja vala a csodás 
történelem hatalmas epilógusát, keserűen kiált fö l : és 
nincsen, aki meggondolja szivében ! . . .*) 

Igen, igen ! Mert a magas hivatás, a gazdag mult 
alapja ugyan a nemzet emelkedésének, de építője nem ; 
tanulságok drága kincse az, de nem olyan tőke, mely 
gazdája tétlen kezéből kiadva kamatoz. 

Mi t ? — ha mi is el tudnók feledni h iva tásunka t? 
ha elhagynék azt az alapot, melyen nemzeti tör téne-

tünket megindította bölcs és szent királyunk ; ha jönne, 
ha már-már kezdődnék a kor, melynek fiaira illenek a 
próféta keserű szavai, hogy nincs aki meggondol ja szivé-
ben : mit használ akkor ezer éves mul tunk magasztos 
szónoklata ? ! . . . 

Azonban — én próféta nem vagyok ; sőt a csüg-
gedés minden keserű szavának sem hiszek. Nein re t tegek 
mindjár t dülésén a fának, ha egy-egy ágát, lombját 
inogni látom is. 

De mit ? — ha csak félig is igazuk volna azoknak, 
kik a veszélyt a gyökerek közt sejtik ? — Ha már sz. 
István királyi örökéből csak a koronán fénylik a szent 
kereszt ; ha még csak a hata lom áll a régi becsülésben, 
mig czélja és eszközei a külső formákkal együt t lelket-
lényeget cserélnek : bizhatunk-e akkor a jövőben, bárha 
mul t és jelen még sokkal dicsőbb, fényesebb volna is ? ! . . 

Még nem is oly régen it t élt közöt tünk a jeles, 
kinek érez szobra ma merengve néz át ős Budára ; s ki 
századának uralkodó eszméit tanulmányozva, bátor tollal 
irta le e szavakat : „Sok rosz származott abból, hogy a 
vallás és erkölcsiség törvényeit csupán egyesekre ismerék 
kötelezőknek, s az államok és népek nevében tet teket 
követ tek el, sőt magasztal tak föl, melyek minden egyest 
megbélyegeztek volna, ki azokat saját érdekében vitte 
•volna végbe." 2) 

Hol lát ta ő e vi lágtörténelmi tétel bizonyságait ? 
ne is keressük. Hisz régen előtte megmondta már a kö-
.zépkor legnagyobb bölcse, Aquinoi sz. Tamás , 3 ) hogy az 
embernek rendeltetése egyénül és társaságban ugyanaz a 
boldogság Istennél : tehát u t j a sem lehet különböző. Sőt 
>még régebben irva áll a könyvek könyvében, hogy a 
nemzeteket is csak az igazság emeli, s a btin ledönti 
nagyságukat . 4) 

Az volna tehát a társadalmi boldogulásnak rej tet t , 
de annál biztosabb veszedelme, ha a kormányzó hatalom 
más elvek szerént véli emelhetni a nemzet közjavát, mint 
amelyen és amelyek szerént az egyesek boldogsága épü l ; 
ha a keresztény elvek és igazságok kultusza a magán 
•életbe — vagy legfölebb a templomok nyilvánosságára 
•utalva : nem találna egyenlő elismerést, nem lelhetne kellő 
befolyást az állami és társadalmi intézményekben. 

Változni ugyan mindig változik, s kivált állami és 
társadalmi téren nagyot változott a világ folyása ; de 
Krisztus tegnap és ma és mindig ugyanaz.5) A nemzet-

Non est, qui recogitet in corde suo. — Is. 57, 1. 
2) B. Eötvös : A XIX. század uraik, eszméi. II. kiad. I. 167. 
3) De regivi. princ. II. 14. 
*) Justita eleyat gentes, miseros autem facit populos pecca-

rtum. Prov. 14. 34. 
Heir. 18. 8. 

lét végső czélja épp oly vál tozhata t lan: valamint eszkö-
zei — bár u jak és sokfélék lehetnek, — de sohasem ad-
ha t j ák föl a czélhoz illő természetüket . Es ha egyáltalán 
veszélyes minden kísérlet, mely a felekezetlenség örve 
alat t az Isten és vallás nélkül tervező állam-elméletekkel 
kaczérkodik : itt , hol az állam bölcsejét Isten különös 
ótalma alatt r ingat ta a kereszténység; itt, hol a nemzeti 
fejlődést a gyermekkor bátor ta lan lépéseitől a mai ko-
moly nagyságig ugyanazon szelid nemtő vezette ; itt sz. 
István országában — nemzeti öngyilkosság volna az, 
melytől a hálát lanság bűne elvenné még a föltámadás re-
ményét is. 

De én megvallom, nem is félek ettől. Vannak téve-
dések, melyeket éppen kiáltó nagyságuk tesz szinte lehe-
tetlenné. 

Meginog egy-egy á g ; hallik egy-egy meggondo-
latlan szó, mely az anyagimádás ködében a j o g erejét az 
erő jogával téveszti össze; de állami lé tünknek a ke-
reszténység erkölcsi ta la ján nagygyá nőtt fá ja áll, — állni 
és virulni fog. 

Századunk szelleme, melyre alig van illőbb név a 
Tacitus szavánál : „ turbulenta l ibertás" — egy zavarba 
ful ladt század hirtelen fölgazdagodot t örököse : nagy, de 
mérges eszmékkel vajúdik. 

Nyugha ta t l an elmék — Izaiás próféta szavaként1) — 
ba j t fogannak és gonoszságot szülnek : conceperunt labo-
revi et jpepererunt iniquitatemvakmerő törekvések zász-
la jára irt jelszó a nihil : covfidunt in nihilo et loquuntur 
vanitates ; lehetetlen vágyak akna-munkájá tó l inog az 
államok a l ap j a : inclinata sunt régna:2) mind igaz, na-
gyon is igaz. De mig it t sz. István intő jobbja előtt ve-
zér nagyja iban tisztelettel hajol meg e nemze t : sorsát 
fél teni mind addig nincsen ok. A keresztény elvek lég-
körében mérgüket elvesztik a vajúdó eszmék ; csak nagy-
ságuk marad, hogy u j emelkedésre szolgáljanak uj ezer 
éves pá lyáján nemzeti életüknek. 

Nemzetiség ! — im ez is egy vonzó, szivmozditó esz-
méje korunknak : annál hathatósabb jelszó, minél homá-
lyosabb fogalom. Nem is birálom modern értelmezését ; 
nem kuta tom most, mint államtani elvnek, jogos vagy 
jogta lan voltát ; — de szivem dobogása hazudtolna meg, 
ha vonzó erejét tagadni akarnám. 

Tudom, hogy Isten csak embert teremtet t , és nem 
nemzeteket ; de Isten nélkül tör tént-e vájjon, hogy a száza-
dok széles medrében külön-külön utakat talált különböző 
nemzetek haladása ? 

Tudom, hogy e „turbulens" kor méhében a nemze-
tiség eszméjének is méregfoga nőt t ; de tör jük mi azt ki. 
keresztény magyarok ! tö r jük ki a mi urunk Jézus Krisz-
tus szent keresztjével ! A honszeretet oltára fölé, melynek 
lángjá t a nemzeti összetartozás te t t re , áldozatra gyúj tó 
érzetével ápoljuk sz ivünkben: i r juk oda — i r j u k oda leg-
felül — a nemzetek ama legfőbb törvényét, melyet Jézus 
Krisztus a jkáról hallott először a v i lág: „ti pedig mind-
nyájan testvérek vagytok!" 3 ) — Es a zavaros kor hatal-

!) 52. 4. 
2) Ps. 45. 7. 
3) Omnes enim vos fratres estis. Mat. 23, 8. 
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mas eszméje ez isteni igék szentkeresztségében megtisz-
tulva, hadd legyen aztán minálunk — nem az antago-
nizmus, a szeretetlen küzködés jelszava, hanem a magunk 
utján ujabb és kitartóbb haladás édes ösztöne. 

Akkor — félre a borús gondolattal ! — boldogulni 
fog sz. István soknyelvű országában a magyar — a pró-
féta szavaként : „mint olyan nemzet, mely igazságot cse-
lekedett és az ő Istenének Ítéletét el nem hagyta."1) — 
És, amelynek ezer év óta nevet és alkotmányt ad : bol-
dogulni fog az ország ; mert „királya az igazság, törvé-
nye szeretet, czélja-vége az örökkévalóság : cuius rex Veri-
tas, cuius lex Charitas, cuius modus aeternitas /" 2) 

* 

Emelkedjél föl tehát 

Oh dicsőséges szent Jobbkéz, 
Kire magyar óhajtva néz, 
Dicsősége népünknek, 
Nagy öröme szivünknek !3) 

emelkedjél föl nemzeted előtt, utat jelölve zavaros idők-
ben ; — emelkedjél föl könyörögve a mi Istenünk előtt, 
hogy az ő szent malasztjával fönt és alant kormányzó 
és alattvaló a te példádnak lehessen követője, — s hogy 
majdan egyenkint a te boldogságod osztályosai, és nem-
zetül a te királyi bizományodnak ezen a földön állandó 
örökösei lehessünk. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 19. A kath. irodalmi társaság ügyé-

hez. — Lapunk álláspontját ezen felvetett kérdésbea a leg-
határozottabban feltünteti szerkesztőnk érdemleges és be-
ható felszólalása, mely az értekezleten valóban irányt i 
adott az egész discussiónak és a sokakban felmerült ag-
gályokat, nehézségeket sat. szétoszlatta. Reméljük, hogy 
most, midőn az nyomtatásban (e lap 13. sz. aug. 14.) 
mindenkinek, ki az ügy iránt érdeklődik, hozzáférhetővé 
tétetett, szélesebb körökben ugyanazon felvilágositó, tá-
jékoztató és irányitó befolyást fogja gyakorolni. 

Ezeket előre bocsátva, álláspontunkat röviden ebben 
összefoglaljuk, illetőleg lapunknak ezen kérdésben már 
régen kifejtett nézeteihez hiven akként kifejezzük, hogy 
igenis óhajtjuk, hogy jelenleg opportunitási szempontból 
egyelőre a Szt.-István-Társulattal kapcsolatbau, idővel, 
ha meg lesznek hozzá a szükséges előfeltételek, ön-
álló kath. irodalmi társaság, illetve tudományos-irodalmi 
szakosztály alakittassék, a nélkül, hogy a részletekbe 
most bocsátkoznánk, mi kétségkívül idő előtti és korai 
dolog volna. 

Részünkről őszintén és szívből örvendünk ezen tény-
nek, hogy a legelső kezdet oly szépen sikerült. Es mind-
jár t e helyen minden tartózkodás nélkül szerencsét kívá-
nunk annak a férfiúnak, ki törődött testi állapotában a 
kezdeményezés és tervezés nehéz és fáradságos munkáját 
nemcsak magára vállalta, de oly szép sikerrel keresztül-

*) Quasi gens, quae justitiam fecerit, et judicium Dei sui non 
dereliquerit. Isai. 58, 2. 

2) S. August: Epist. 138. ad. Marc. 2. 
3) Régi magyar ének. 

vitte : Lonkay Antal lovag urnák, kinek nevéhez az activ té-
ren is ezen kérdésben nem csekély érdem fűződik. 

A második dolog, a mit a legmelegebb öröm hang-
ján konstatálunk, az, hogy kedves hazánkban a kellő fel-
tételek mellett a talaj a katholikus actióra már elkészülve 
látszik. Kellő feltételek mellett, mondottuk ; azaz, ha 
kellő tekintély alatt kellő módon és kellő tapintattal oly 
ügy kerül a napirendre, mely igazán katholikus, azaz egye-
temes oly ügy, mely az egyéni vagy szűkebb érdekek 
határán túlemelkedve azt keresi, mi édes mindnyájunk 
érdeke, szüksége és büszkesége. Ilyen ügyért nemcsak 
lelkesülni, de tenni, fáradozni, áldozni is tudnak már 
közöttünk, ezt a tudatot szintén az augusztus 7-iki érte-
kezletnek köszönhetjük. Es ha más sikere nem isienne ezen 
értekezletnek, már ezen erkölcsi siker is elég volna, mert 
erőnk, összetartozandóságunk érzetét növelte, részben pe-
dig felkeltette, az összekötő kapcsokat szilárdította és 
szélesbitette, a sziveket közelebb hozta, az akaratokat 
egymáshoz fűzte, szóval a sokszor emlegetett katholikus 
egységnek és tömörülésnek jelentékeny szolgálatot te t t . 
S ha ezen értekezlet kedvet, bizalmat, reményt keltett 
katholikus körökben a gyülésezés hatalmas eszméje irántT 

mely mindenfelé oly nagyhatású eszköznek bizonyul a 
kath. öntudat ugy ébresztésére, mint ápolására, ugy tel-
jesen meg lehetünk elégedve a kezdet kezdetével. A kath . 
gyűlések szaporodásával és különösen a világi kath. elem 
sűrűbb és tömegesebb részvétével kath. ügyünk iránti 
nagyobb és melegebb érdeklődés, intenzivebb kath. ön-
tudat, extensivebb kath. áldozatkészség fog édes hazánk-
ban is meghonosulni. 

A harmadik, mit nem kevesebb örömmel konstatá-
lunk, a Szt.-István-Társulat remélhető nagyobb emelkedése 
és haladása. A Szt.-István-Társulat hazánk egyik legte-
kintélyesebb társulata már most is és ama szellem, mely 
az elnökség és az igazgató választmány működését a közel-
múltban áthatotta és ma is vezérli, a legszebb remé-
nyekre jogosit. A stagnatiót üdvös tevényeség minden 
téren, czélszerü reformok, helyes intézkedések és beható-
munkásság váltották fel. S ha, mint nem kételkedünk, 
egyezmény jön létre a Szt.-István-Társulat és az értekezlet 
által kiküldött 53 tagú bizottság között, ha csakugyan, 
mint erősen hiszszük, az irodalmi kath. társaság egy-
előre mint tudományos és irodalmi osztály helyt fog 
foglalni a Szt.-István-Társulatban, kiszélesbitve és tö -
kéletesítve, csak nyerni fog tekintélyben, befolyásban 
és működésének hatásában. Akkor a Szt.-István-Társulat 
központjává lesz tudományos és irodalmi működésünk-
nek, mely a mint biztos támaszt talál egy nagytekinté-
lyű társulatban, ugy ujabb fényt fog kölcsönözni ama t á r -
sulatnak, mely az irodalom vezérférfiainak működésével 
egybekapcsolva valóban azzá lesz, a mivé lennie kelL 
Egység által csak nyerni, különválás által csak veszíteni 
fog ugy a meglevő, mint a keletkezésben levő társulat . 
És azért szivünk mélyéből kiáltjuk : éljen az egység ! 

? 

Róma, Msgr Savarese, az ismert hitehagyó, ki az-
I úgynevezett katholikus nemzeti-egyházhoz elpártolt, téve-
1 déseit visszavonta. A nápolyi „Libertá cattolica-"ban, az. 
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„Osserv. Rom.", és más katholikus lapokban visszatérését 
jelenti ki az egyedül üdvözítő katholikus egyházhoz, ki-
nyilvánítván, miszerint 272 éven át okozott egyházellenes 
tanai és irataiért kész bűnbánatot tartani. — A „Mon. de 
Rom." szerint a tripolisi maroniták Syriában a pápához 
fordultak ama kéréssel, hogy őket a törökök ellen, kik 
hitüket elnyomják, védelmezze. Közli dr Ott Ádám, 

Páris. A franczi köztársasági, de különösen a ra-
dikális sajtó határt nem ismerő szenvedélylyel kel ki 
az apostoli sz. szék ellen, mivel ez diplomatiai kép-
viselőt küldend Khinába. Igy az „Intransigeant" „kigyót, 
békát kiált az öreg X I I I . Leóra, kinek egyetlen kato-
nája, vagy puskája sincs, hogy az üldözött katholikuso-
kat védelmezze." Rochefort fenyeget is. „Azt mondják, úgy-
mond, boldog a nép, melynek nincs története ! Sokkal boldo-
gabb ama nép, melynek nincs vallása ! XIII . Leo elkülöniti 
magát Francziaországtól, Francziaország dolga, hogy magát 
a pápától elkülönítse. Más államban ily esetben azonnal 
beszüntetnék a vallásügyi költségvetést. " A pápának bé-
kés és engesztelő szavai tehát, hogy a pekingi nuntiatura 
felállítása által Francziaországnak Khinához való viszonya 
jövőben is ugyanaz marad, nem bírták a dühös köztársa-
giakat megnyugtatni. Említésre méltó azonban, hogy a 
mérsékelt franczia sajtó sokkal békésebb szellemben ir, 
kabár nem tagadható, miszerént a pekingi pápai nuntia-
tura feállitása általában vereségnek tekintetik a franczia 
politikára nézve. 

IRODALOM. 
= „A Szent Család képes naptára az 1887-iki 

évre." Szerkeszti és kiadja két pécsmegyei plébános. 
IY-ik évfolyam. Budapest, Pallas részvénytársaság nyom-
dája 1887. 

A szent család képes naptára, melynek IY-ik, 1887-
iki évre szóló évfolyama előttünk fekszik, mindinkább 
kezd megfelelni azon várakozásnak és követelmények-
nek, melyeket még a legtúlzottabb igényű kritikusok 
is egy naptárra nézve támászthatnak. Mutatja ezt azon 
körülmény is, hogy — miként hiteles forrásból ér-
tesülünk — keletkezésének első évében (1884-ben) 15 
ezer példányban; a másodikban (1885-ben) 30 ezer-
ben ; a harmadikban — vagyis a tavaliban (1886) már 40 
ezer példányban kelt el, oly annyira, hogy kifogyván a 
nyomatott példányok, elég sem tétethetett már a későb-
ben érkező megrendeléseknek. E szokatlan elterjedés kéz-
zel fogható jele egyrészt annak, hogy a Szent Család 
képes naptára valóban megfelel a nép igényeinek, óhajának 
és Ízlésének ; de másrészt — megfordítva a dilemmát — 
jele e nagymérvű kelet annak is, hogy a magyar közön-
ség az igazán szépet, jót és nemeset csakhamar fölismeri 
és méltó fölkarolás s pártfogásban részesiti. 

Mert valóban a Szent Család képes naptárának va-
lamint eddigi három: ugy különösen a jövő, 1887-iki 
esztendőre szóló IY-ik, előttünk fekvő évfolyama ál-
tal a magyar katb. irodalom a külföldinek, jelesen a né-
metnek e nemű termékeivel nemes versenyre kelt és pe-
dig akként, hogy mig a német ily nemű irodalmi ter-

mékek évről évre fokozatos fejlődés között jutot tak el 
odáig, a hol most vannak : a Szent Család naptára a fo-
kozatos, lassú fejlődés évtizedeit óriási lépéssel mintegy 
átugorva, rohamosan, úgyszólván egyszerre ott termett a 
versenyben a legjobb német és egyéb nyelvű naptárak 
oldala mellett. 

A pécs-egyházmegyei két derék plébános valóban 
büszkék lehetnének naptáruknak rövid időn át elért si-
kereire, ha féltékenyen őrzött szerénységükben — mely-
nek kezességeül ott van önzetlen vállalatukon az Isten 
áldása — egyáltalán fogékonyak tudnának lenni a büszke-
ségre ! 

Mindenki igazat fog nekem az imént mondottakra 
nézve adni, a ki a Szent Család 1887-ik évi naptárát 
csak külsőleg is figyelmére méltatja. 

Hát ha még a szép, mondhatni fényes külső kiállí-
tás méltatása után, mely a Pallas részvénytársaság nyom-
dájának jól megérdemlett hírnevét csak emeli — mon-
dom, ha e tetszetős és ízléses külső héj felnyitásakor és 
a sok illustratio megtekintése mellett magát annak mag-
vát, tar talmát kezdjük olvasva élvezni ! . . . 

Szépen és Ízlésesen elrendezve : a legegészségesebb, 
kitűnően katholikus szellemi táplálék nyujtat ik itt a jó 
magyar népnek ! . . . 

E naptár czimébe foglalta nagy jelentőségű pro-
grammját , melyet is annak minden sorocskájában látunk 
keresztülvíve érvényesítve ! A magyar társadalom alapját, 
a magyar családot tűzte ki feladatául e naptár katholikus 
öntudatára ébreszteni és őszinte, tetterős katholikussá, 
vagyis a maga módja szerint : szentté tenni ! S ezen ki-
tűzött czéljának foganatosítására: nagy quart-alaku 120, 
két oszlopra osztott és sűrűn nyomatott lapon, a szer-
kesztők mindazt méhszorgalommal és ritka tapintattal 
összehozták naptárukban, a mit csak kívánni lehet és ami 
magyar népünknek elméjét különösen a jövő év folyamán 
előreláthatólag foglalkoztatni fogja, rjs csakis talán ezen, 
minél többet nyújtani óhajtó vágyból származó tultömött-
sége és kisebb betűi miatt lehetne a Sz. Család naptára 
ellen némi kifogást tenni . . . 

Kezdém olvasni egymásután a ielesebbnél-jelesebb 
dolgozatokat, czikkeket és verseket, melyek mindannyian 
időszerű aranyigazságokat fejtegetnek világos, vonzó mó-
don és valódi aranybányává teszik a népre nézve e nap-
tárt . . . Olvastam és nem birtam letenni azt ! ÜJS merem 
állítani, hogy mások is igy lesznek vele. Egy bizonyság-
gal több arra nézve, hogy igen is lehet korrekt katholi-
kus szellemben és mégis oly lebilincselőleg írni, amint 
bármely érdekfeszítő és idegizgató regény sem képes ; 
— nem veszem természetesen most tekintetbe itt azon 
különbséget, mely a kath. szellemű termékek olvasásá-
ból származott, lelket emelő s nemesítő szellemi élvezet 
és a lelket-testet roncsoló azon lázas izgatottság között 
létez, melyet a képzeletet fellázító, úgynevezett érdekfe-
szítő regények olvasása szokott maga után hagyni az ol-
vasóban . . . (Yége köv.) 

— Jelentés . Alulirt váradi szentszéki jegyzőből 
plebánussá neveztetvén ki, tisztelettel értesiti azokat, kik 
„A kereszténység és korunk" cz. fordított müvet nála kí-
vánják megrendelni, hogy evégből hozzá Gyomá-ra for-
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dúlni szíveskedjenek. „ A kereszténység és korunk", irta 
Bougaud Emil orleansi püspöki helynök. Fordították : Do-
bos Lajos és Szentannai (Spett) Gyula. I. köt. „ Vallás és 
v állástalanság" 8° 532 1. Il-ik kiadás. Ara 2 frt . II. 
köt. „ Jézus Krisztusu 8° 629 1. Il-ik kiadás. Ára 2 frt . 
III. köt. „ A Hiszekegy" 8° 532 1. Il-ik kiadás. Ára 2 fr t . 
IV. köt. „Az egyház" 8° 544 1. I l - i k kiadás. Ára 2 fr t . 
V. köt. „ A keresztény élet" 8° 425 1. Il-ik kiadás. Ára 
2 fr t . 30 int. fejében is megrendelhető Spett Gyula plé-
bánosnál, Gyoma, (Békés m.). Kapható Szolcsányi Gyula 
könyvárusnál is Egerben. Spett Gyula, gyomai plébános. 

VEGYESEK. 
*** Szent István napját szokásos kegyelettel és 

fénynyel ülte meg az ország Budavárában. A körmeneten 
és szentmisén maga ö eminencziája, Simor J. bib.-hg-
primás pontifikált, kinek hódolatot keltő megjelenése egy-
maga is kiemeli a budavári sz. István-napot az orszá-
gos esemény magaslatára. A segédkezők közt ott láttuk 
dr. br. Hornig K. cz. püspököt, Markus Gy. pápai prae-
latust, dr Steiner F. és Pellet J . apát-kanonokokat, Bo-
gisich és Maszlaghy prépost-plébánosokat, Raj ne r L., dr. 
Csernoch J . és dr. Machovits Gy. urakat ő eminencziája 
udvari papjait és még sokakat a fővárosi papság köréből. 
A kormányt gr. Széchenyi Pál, b. Fejérváry G., Fabinyi 
Th. miniszterek, Beniczky, Berzeviczy stb. képviselték. A 
katonai hatóságok gr. Pejacsevich vezetése alatt jelentek 
meg. Az óriási néptömeg tiszteletteljes csöndben képezett 
sürü sorfalat a sz. Zsigmond-kápolnától kezdve az egész 
váron keresztül egész a helyőrségi templomig. Az ünnepi 
beszédet a szent hely és idő magasztosságához igen illő nagy 
eszmékkel, magyaros egyszerű elegancziával, és mondhatni, 
ritka sikerrel, dr Kisfaludy Á. Béla győri theol. tanár mon-

,dotta. D. u. 3 órakor ő eminencziája a templomi ünnepély-
ben részes világi és egyházi méltóságokat és kitűnősége-
ket fényes lakomával vendégelte meg budavári palotájá-
ban. 0 emincziájának felköszöntője befejező sugara volt 
a nagy nap fényének. Este 6 órakor ő eminencziája, dr 
b. Hornig K. cz. püspök, dr Steiner F. apát-kanonok 
urak és udvari papjai kíséretében, gőzhajón, székhelyére 
utazott vissza. Tiszteletére a főváros papsága köréből 
többen megjelentünk. A kimeríthetetlen nagy szellemnek 
mindenkihez volt néhány kegyes szava. Valószínű, hogy 
Budavár visszavételének jubileumát a bíboros áldornagy 
jelenléte szintén fogja emelni. Fiat, fiat ! 

*** Isten különös kegyelnie ujabban sürün vará-
zsol nagy napokat s eseményeket Magyarország borongós 
égére. Ott volt tavai a nagy világnak szóló országos ki-
állítás ; itt van ez esztendőn, jövő hó 2-án, Budavár 
visszavételének kétszázados évfordulója. Nagy nap lesz 
ez, m. t. olvasó-közönség : egyház és állam nagy lélek-
zetet készül venni e napon; mert hiszen Budavár visz-
szavétele a töröktől nem csupán politikai és országos, 
hanem egyúttal nemzetközi és keresztény-vallásos ese-
mény vala. Egyházi részről már készen Tárja a megszó-

lalást az ország biboros áldornagyának szózata papságá-
hoz és híveihez ; Rómában pedig XIII. Leo pápa, a mi 
Szent-István-Társulatunk nagytudományu alelnökének, dr 
Steiner Fülöp nagyváradi apátkanonok urnák, a ki a 
szentatya előtt f. hó 8-án a nevezett társulat hódolatát 
volt szerencsés tolmácsolni, kijelentette, hogy szeptem-
beri országos ünnepünkre apostoli levéllel fogja megtisz-
telni Magyarországot . . . Buzgó imával közeledjünk e 
nagy nap felé, hogy annak üdvös hatása századokon át 
érezhető legyen népünkben és társadalmunkban ! 

— Non expedit! Ezt a jelszót adta ki az apostoli 
szentszék Olaszországban a politikai, vagyis parlamenti 
választásokra nézve. Legújabban e szavakat némelyek ugy 
értelmezték, mintha bennök csupán tanács volna adva, 
a mi tudvalevőleg magában véve nem kötelez. Ez ellen 
a felfogás ellen irányult Monaco la Valetta bibornok 
legújabb, s általunk is emiitett nyilatkozatának az éle. 
0 emja a velenczei biboros pátriárkához irt levelében 
kijelenté, hogy a fenti szavakban parancs foglaltatik. 
(Augsb. P. Zeit ) 

— Nagyváradon f. hó 23-án Rosty és Schlick 
J . t. atyák vezetése alatt lelki szentgyakorlatok kezdődnek 
a papság számára. 

— A „müveit" világnak Németországban — ismét 
borsódzik a háta, a miatt a breve miatt, melylyel XIII . 
Leo pápa a jezsuitákat e napokban kitüntette. Pedig hiába 
minden: Bismarck, mellén a Krisztusrenddel, még a je-
zsuitákat is visszavezeti Poroszországba. Hatalmas kéz szövi 
az emberiség történetét, a melyben a Bismarckok is csak 
eszközök. 

— Liberális lapjaink czélzatosan ugy közöltek egv 
római hirt, mintha szentséges atyánk, a pápa, „üzlet"-ekbe 
bocsátkoznék. Üzleti czélokból, mondák, 1,120,000 írtért 
megvétette a Mignanelli palotát. A dolog tulajdonképpen 
ugy áll, hogy a Mignanelli palotát csakugyan megvette, 
de nem a pápa, hanem a Propaganda, és pedig azért, hogy 
világhírű nyomdáját és más intézeteit oda átvihesse és 
kiterjeszthesse. Hát ez bizonyára nem „üzlet," hanem a 
hitterjesztés intézetének fejlesztése érdekében történik. 

— Az Egyesült-Államok els'ó néger papja, abbé 
Tolton, ki Rómában ezidén végezte theologiai tanulmá-
nyait és Paroçchi bibornok által áldozó pappá szentel-
tetett, f. évi jul. 11-én tartotta első szentmise-áldozatá-
nak ünnepét a new-vorki néger plébánia templomában. 

— Németország tudomány-egyetemein a lefolyt isk. 
évben összesen huszonhétezernél több hallgató volt im-
matriculálva. E számból esett Berlinre 4434, Lipcsére 
3060, Münchenre 3035, Haliéra 1618, Boroszlóra 1425, 
Tubingára, 1403, Würzburgra 1369, Freiburgra 1319, 
Bonnra 1293. Göttingenre 1076, Heidelbergre 1036, Greifs-
waldra 1016, Marburgra 939, Erlangenre 909, Königs-
bergre 871, Strassburgra 856, Jenára 750, Kielre 542, 
Giessenre 513, Rostockra 313. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

tfudapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájábó l . ( P a p n ö v e l d e - u t c z o 8 . sz.) 
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LITERAE PASTORALES 

EM. AC RSSMI D. J O A N N I S CARD. SIMOR, 
PRINC. PRIMATIS HUNGÁRIÁÉ ET ÁRCHI-EPISCOPI 

STRIGOXIENSIS, QUIBUS IN DIEM BISSECULAREM RECUPE-
RATaE E MANIBUS TURCARÜM ARCIS ET URBIS BUDAE 

SOLEMNES GRATIARUM ACTIONES DECERNUNTUR. 

Princeps Hungáriáé Urbs Buda, tot regum 
incolatu gloriosa, die 16-a Augusti a. 1541. non 
vi aut armis subacta, sed Solimanni astutia, et 
perfidorum horninum, Sultano illi famulantium 
scelere in potestatem venit delapsaque est Servi-
tuten! Turcarum, sub immanissimorum hostium 
jugo annis 145 gemitura. Mox postquam 1683. 
conquassata ad Viennam fuisset ottomanica vis 
atque ferocia, Leopoldus I. Romanorum Impera-
tor et Apostolicus Hungáriáé Rex serio consilia 
agitare coepit de expugnanda et recuperanda 
Buda, Regni Nostri ílorentissima olim Metropoli. 
— Expugnatio post biennium tentata non suc-
cessit, incassum christianus miles arcem Budám 
oppugnavit; amissis enim viginti ferme hominum 
millibus, retrocedere coactus fuit. Sed tamen vei 
illo anno felicius in Slavonia contra Turcas, et in 
superioribus Hungáriáé partibus contra clientem 
et foederatum Turcarum Emericum Tököli certa-
tum est. Atque victoriae in illis relatae partibus, 
mox novarum referendarüm prodromi haberi po-
tuerunt. Et révéra praeter expectationem, atque 
„praeter Majorum antehac pene in perpetuum 
abjectam spera"1) illuxit tandem faustissimus 
Hungáriáé imo toti Catholico orbi annus 1686-tus, 

Vide p r ae f a t i onem a r t i cu lo rum — decret i qua r t i 
Leopold i I. I m p . et Regis . 

quo Regni Metropolis Buda, christiani occidentis 
antemurale, in libertatem asserta est. Dictu incre-
dibile, quantae molis fuerit huius expugnatio 
urbis: quanta fortitudine arx a 12,000 Turcarum 
defensa, atque a caesareis et regiis copiis expu-
gnata: quanto utriusque sanguine steterit: quot 
cuniculis, tormentis, eruptionibus actum: quoties 
assultum : quoties vis repressa. Novimus accurrisse 
cum 60,000 militibus Vezirium, ut urbem obsi-
dione liberaret. Ter Castra caes. regia invasit, 
ter grandi cum suorum strage rejectus est. Tan-
demque post bimestrem acerrimam oppugnationem 
urbs assultu capta est, praesidiariis vix non om-
nibus cum Gubernatore concisis. Faustissimus vi-
ctoriae et expugnatae urbis dies, ut novimus, 
fuit secundus mensis Septembris, quem piissi-
mus Imperator et Rex Leopoldus cultui S. 
Regis Stephani devotum in universa Ecclesia 
catholica voluit, atque ut devoveretur, ab Inno-
centio XI. moliminurn suorum in confringenda 
Turcarum vi. primo ac praecipuo actore et fau-
tore, sed et adjutore, facile impetravit, qui fes-
tum S. Proto-Regis nostri quarto nonas Sep-
tembris, ob insignem victoriam ab exercitu Leo-
poldi primi, Romanorum electi Imperatoris et 
Hungáriáé Regis, eadem die in Budae expugna-
tione, ope divina de Turcis reportatam, celebran-
dum instituit. Cognito faustissimo recuperatae 
Budae eventu, praeter Galliae Regem, Ludovicum 
XIV. pertinacissimum Habsburgicae Dynastiae 
hostem, quem non puduit, Christianissimi axio-
mate gloriari et nihilominus cum Turcis, quive 
his adhaeserunt malecontentis societatem et 
foedus inire, universa Europa gratulata, atque in 

16 
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s u m m á i n laetitiam efí'usa est; senserunt enim 
omnes, nihil jam a Turcis metuendum Christiano 
Occidenti, ad Yiennam et Budam tanta clade 
prostratis. Recuperata Buda, brevi potior Regni 
pars cum munitissimis f'ortalitiis jugo illorum 
subtracta et in libertatem asserta est, tanto jurato 
Christiani nominis hoste, et a tot aevorum serie 
infracte, fastuoseque quaquaversum saeviente, a 
cervicibus patriae ad longinquiora propulsato, 
prout in praedicta praefatione legitur. — Huic 
porro victoriae tribuendum est, quod Patria 
nostra tandem conquiescere, ac in sensu avitae 
constitutionis gubernari potuerit. Non itaque mi-
randum, quod ubique locorum apud nos gratiae, 
ex intimis praecordiis depromatae, nuncupatae 
sint Deo, qui dedit Nobis victoriam, — Rex Leo-
poldus accepto Budae feliciter expugnatae nun-
cio, Deo armis suius tarn propitio publicas Vien-
nae egit gratias, quoi sibi demum eam reser-
vasset gloriam, quam majores sui Austriaci Prin-
cipes cum tanto rum exercituum interitu, saepius 
incassum requirebant. Yictoriosi militis duces ex-
pugnata arce et urbe, nihil ' prius habuerunt, 
quam principale ibi templum a superstitione 
muhametica repurgare, in illoque solemne Te 
Deum decantari facere. Sed et Status et Ordines 
Regni bellicum Caesaris et Regis Leopold! contra 
Turcas successum a Deo favente repetendum exi-
stimaverunt, publiceque confessi sunt. 

Secuuda futuri mensis Septeinbris die al-
terum elabetur saeculum, ex quo gloriosissimus 
auspicatissimusque accidit expugnatae Budae even-
tus. — Anniversaria illa die, ut tanti beneficii, 
toti Christianitati, sed Patriae praesertim no-
strae a Deo bonorum omnium largitore impensi, 
vividius recordemur, pietas in Deum, et amor 
patriae postulat. Praesentibus itaque dispono, ut 
praeattacta die, quippe secunda Septembris, prae-
monito eatenusque edocto prius populo fideli, in 
Cathedrali, Collegiatis item et parochialibus Ec-
clesiis Missa cantata, ea qua par est, solemnitate 
celebretur de S. Stephano Protorege, cui illa 
sacra est, sum endo duas adhuc collectas, unam 
pro gratiarum actione, et aliam pro Rege, cum 
Te Deum dicendo ad finem Missae, cui praemit-
tendus erit brevis saltem ex ambone sacer sermo, 
cuius objectum faustissimus, de quo adusque ac-
tum est, eventus constituet. In minoribus paro-
chiis ruralibus Missa gratiarum actoria transferri 
poterit in sequentem Dominicam mensis Septem-
bris diem 5-tam. Pro solemnitate celebranda con-

cernentes Magistratus invitandos esse, suapte in-
telligitur. 

Strigonii die 12. Augusti 18S6. 
J O A N N E S CARD. SIMOR m. p. Archi-Episcopus. 

A szoczializmus és nihilizmus eredetéhez. 
(Folytatás). 

Az „orosz" nihilizmussal is csak igy vagyunk. Ez 
is — bár nem közvetlenül, de egyenesen a franczia szo-
czializmus és szkepticzizmuson át — a reformáczióban 
gyökerezik.1) 

*) Hogy a „Reichsbote" Oroszországot „görög katholikus" 
földnek mondja, s ez által a nihilizmust kathol. eredetűnek akarja 
jelezni, ez látsz Uag elég ravasz, alapjában azonban teljesen oktalan 
manipuláczió, mely csak arról tesz tanúságot, hogy Oroszország 
története labyrinthot képez előtte. Oroszország mindenkor görög 
volt, de nem katholikus ; s éppen ez oka szerencsétlenségének. V. 
Ö. Strahl, Gesch. des russischen Sta?ts. I. 110. Sugenlieim, Russ- 
lands Beziehungen zu Deutschland. 1856. I., 1—3. 1. 

A görög egyház Oroszországban beleolvadt az abszolutisztikus 
állam-kormányba s a czár rabjává lőn. Ez csakis oly egyházzal 
történhetett meg, mely vallásának központjával sohasem volt ösz-
szeköttetésben, a milyen az orosz egyház, melyet a szakadár Kon-
stantinápoly alapitott, a mely a schismával egyszersmind az enyé-
szet és felbomlás csiráját is magával vitte, s kezdettől fogva 
hajlandónak mutatkozék a szolgai állapotban való tengődésre. 
„Germania" 1872. 22. 1. „Die russisch schismatische Kirche." — De  
Cus.tine marquis irja : „Különösen egy titok az, melyet sajnálok, 
bogy fel nem derithettem. Ertem a (sshismatikus) vallás csekély befo-
lyását. Daczára lenyűgözött állapotának, a görög egyház nem birhat-
na-e legalább erkölcsi hatalommal a hivők felett ? Mi okozza az egy-
háznak tehetetlenségét, midőn látszólag minden körülmény őt tá-
mogatja ? Ez talány. Csak nem jellege talán a görög egyháznak, 
hogy beérvén a tisztelet külső nyilvánulásaival, teljes tétlenségben 
tespedjen? Ily állapot csakis ott jöhet létre, hol a szellemi hata-
lom nyers anyagi erőnek uralma alatt nyög. Én ugy vélem . . . 
Láttam a kereszténységet Oroszországban, láttam, miszerint nem-
csak hogy ellensége nincsen, hanem kivétel nélkül mindenki — 
legalább látszólag — tisztelettel viseltetik irányában ; s mindezek 
daczára ugy tapasztaltam, hogy a szivek felett uralkodni nem 
képes, hogy babonások- és képmutatóknál egyébnek senkit sem 
képez. A hol a kereszténységet üldözik, ott vádolni nem lehet ; 
de a hol abszolút hatalom segiti a papot hivatásának teljesítésé-
ben, a hol sem az irodalom terén, sem élő szóval nem támadják 
meg, a hol a vallási cselekmények is — hogy kellő kifejezéssel 
éljünk — állami törvények gyanánt tiszteltetnek, a hol a szoká-
sok ugy őrzik a hitet, mint nálunk rontják : ott joggal vetjük sze-
mére az egyháznak meddő voltát. Ez az egyház valóságos halott — 
s mégis — Ítélve azok után, mik Lengyelországban történnek — 
üldözővé is lehet ; mig nincs elegendő ereje és tehetsége, hogy a 
szellem hatalmával hóditson . . . . Borzadunk, látván, hogy mily 
aljas czélok elérésére használják a hitigazságokat, s térdre borulva 
a végtelen Bölcsesség előtt, csak azon egy kegyelemért esedezünk, 
hogy engedje, miszerint kinyitatkoztatásának értelmezői mindig 
szabad emberek legyenek ; szolga-pap szükségképen kész arra is, 
hogy hazug, hitehagyó és hóhérrá legyen. Minden „nemzeti egy-
ház" — szakadár, s annak folytán a nyers hatalomtól függő. Az en-
gedelmesség megtagadása által megszentségtelenitett szentély oly 
műhely, melyben a gyógyszer szine alatt méreg csepeg. A valódi 
pap a világ polgára, és az ég zarándoka. A nélkül, hogy mint pol-
gár tultenné magát hazájának törvényein, mint apostol hitének 
birája gyanánt csak a püspökök püspökét, a világon ez egyedüli 
független főpapot, a pápát ismeri el. Az egyház látható fejének 
függetlensége az, a mi valamennyi kath. papnak biztositja papi 
méltóságát . . . Az orosz pap, elszegényedve, megalázva, lealacso-
nyítva, szegény családos ember, elszakadva az igaz egyház fejétől, 
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N. Péter czár ideje óta Oroszország, mely eddig 
inkább Ázsiához, mint Európához tartozott — a nyugoti 
politikában fontos tényező gyanánt szerepel. „Szellemi 
fejlődése a nyugat értelmi fejlődésének visszfénye, mely-
nek a nemzeti jelleg és sajátságos helyi viszonyok külö-
nös módosulást és szint kölcsönöznek." Igy nyilatkozik 
Mackenzie, ki Oroszország viszonyait illetőleg elismert 
tekintély. Ezzel egyszersmind megoldja a talányt, hogy 
miként eredhet a Kelet orosz nihilizmusa nyugateurópai 
forrásokból. ') 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 24. A vadházassáyok ellen. — Oly 

elijesztő módon szaporodnak a «„szabad szerellem" ama 
viszonyai, melyeket sem lelkiismeret meg nem enged, 
sem kötelesség nem szabályoz : a vadházasságokat értjük, 
melyek ellen ugy a szószéken, mint a sajtóban és parlia-
mentben gyakran és majdnem mindig nagyobb haszon 
nélkül felszólaltak. Egyes lelkes közigazgatási főnökök 
saját működési körükben a lehetőségig intézkedtek, de 
quid haec ad tantam sitim ? A baj országos, a panasz-
kodás országos, de az orvoslás, az, hol késik az éj homá-
lyában ? 

Vannak kétségtelenül sokan, kik ilyen és hasonló 
gondolatokkal eltelve egyre látják nagyobbodni a bajt, 
anélkül, hogy az erkölcsi befolyás eszközeinek kivételé-
vel erélyesebb és hatályosabb intézkedés történnék a baj 
megszüntetésére. Pedig szükség van reá, égető szükség, 
hogy ezen a téren történjék valami, mentől előbb, annál 
jobb ; mentől erélyesebben, annál czélszerübben. Van 
ilyen országos intézkedésre talán épp oly szükségünk, 
mint akár a népfölkelési törvényre, mert a közerkölcsi-
séget és ezzel közvetve államunk védképességét több 
mindenféle más dolog mellett bizony erősen megtámadja 
a vadházasságok szaporodása. S elégszer felszólaltak ugy 
egyházi részről, mint egyes közigazgatási törvényhatósá-
gok részéről, többször sürgették ezen ügy rendezését a 

megfosztva minden természetfeletti varázs és hatalomtól, ellensé-
gének, kit még urának nevez, szeszélye után indul ; szóval azzá 
lett, a mivé ura tenni akarta : a kényuralomnak legalacsonyabb 
szolgája. Ez azon örvény, mely előbb-utóbb minden nemzeti egy-
házat magával ragad ; a viszonyok különbözők lehetsek, de; az er-
kölcsi lenyügözés mindenütt ugyanaz lesz. Mindenütt, a hol a pap 
enged, az állam bitorol. Az egyháztól való elszakadás nem más, 
mint a papság lenyügözése. A törzstől elvált egyházban a pap 
lelkiismerete csak csalóka hatalom, a hit tisztasága elvesz, a sze-
retet, az ég tüze, mely a szentek, kebleiben lángolt, „humanitás u-sá 
fajul ! ! Ilyenkor látjuk, miként száll a kegyelem trónjára az ész, 
mely hit dolgában csak a nyers erőnek képmutató segitője. Ebből 
magyarázandó az apostata papoknak és tudósoknak engesztelhet-
len gyűlölete a hűnek maradó kath. papság ellen. Érzik ők ugyanis 
jól, miszerint a kath. pap az egyedüli pap ; egyedül ő tanit, a többi 
mind csak prókátoroskodik." Custine, La Russie en 1839. Bruxelles 
1843. IV. 433, 434. III, 304—306. Figyelemreméltó még : Eckard 
„Die griechisch-orthodoxe Kirche Russlands," orosz kulturtanulmá-
nyok. Lipcse 1869. 405-479. (nem a második kiadáshan 1876-ról.) 

l) M. Wallace, Russland. Németben : Rüttgertől. (3) Lipcse. 
1880. 453. 1. V. .ö J. Eckard, Jungrussisch und Altlivländisch 1871. 
„Die russische neue Aéra" (1—123) 1. e's „Alexander Herzen." 
)124 —196 1.) 

képviselőházban, és mély csönd követte mindannyiszor a 
felszólalásokat, mély homály boritja a felterjesztéseket, 
melyek tanulmányozását elhatározta a képviselőház. A dol-
gok ily állásában olvassuk egy kőnyomatu lap, mely 
jól értesültséggel szokott dicsekedni, ama jelentés-ét, hogy 
komolyabb lépés volna készülőben a vadházasságok ellen. 
A kőnyomatu lap jelentése szerint ugyanis oly intézke-
dés várható, mely ha nem is szünteti be egyszer minden-
korra a vadházasságokat, — mit a meglevő polgári há-
zasságokra való tekintettel nem akarnak tenni, — mégis 
ott, hol közbotránynak oka volna a vadházasság, a lel-
készt a karhatalom támogatásáról biztosítja, ha ezt igénybe 
akarja venni. Mi nem tudjuk, mennyiben alapos ez az 
értesülés, de feltéve, hogy igy és csakis igy akarnának 
intézkedni a vadházasságok ellen, akkor nagyon, de na-
gyon is tartunk tőle, hogy sikere nem lesz az egész in-
tézkedésnek. 

A kőnyomatu lap ezen tudósítása szerint ugyanis 
ugy tűnik fel előttünk az intézkedés, mint a mely teljesen 
nélkülözi az erkölcsi komolyságot. Ha ugyanis komoly 
és őszinte a szándék a vadházasságok kiirtása iránt, ha, 
mint a tudósitás világosan mutatja, az az indokolt és 
helyes nézet, hogy a polgári házasságok is csak a vad-
házasságok kathegoriájába eshetnek, akkor indokolatlan 
és helytelen ama kivétel, mely a polgári házasságokat 
mintegy szabadalommal felruházza. Hazai törvényeink 
nem ismerik a polgári házasság egyetlen egy nemét sem. 
és a ki a hazai törvényeink világos kijátszása czéljából 
külföldön köt olyan viszonyt, melynek itthon jogérvénye 
nincsen, az meg nem érdemli, hogy kivételes, kedvezmé-
nyes sorsban részesüljön egy állam részéről, melyet egye-
nesen kijátszott, mely tényleg jogos és törvényes viszonyt 
nem lát a polgári házasságban. Ez előttünk és azt hi-
szem mindenki előtt világos. Mit jelent tehát a polgári 
házasságokat szabadalmazó kivétel? Azt, hogy tehetősebb 
ember, ki külföldön néhány hetet tölthet és ott polgári 
házasságot köthet, kiváltságot és szabadalmat élvez azon 
állam részéről, mely a földhöz tapadt szegény embert 
sújtja ugyanazon dolog miatt, ha ezt — nem birván kül-
földre menni — itthon teszi. Ez a tehetősebbeknek — 
és kik ezek manap ? — dédelgetése a szegényekkel 
szemben. 

A másik ok, mely miatt sok eredményt nem vár-
hatunk a kőnyomatu lap jelentése szerint várandó intéz-
kedéstől, az, hogy csakis a közbotrány esetén nyújt ja a 
karhatalom támogatását a lelkészeknek. Közbotrány az 
meglehetős tág fogalom ; látjuk analog esetekben — a va-
sárnap és ünnep megszentségtelenitése esetén stb., — 
mily tág és vág a felfogás éppen ezen a téren. Közbot-
rány szorosan minden vadházasság, mihelyt ez köztudo-
mású lesz, mert joggal megbotránkozik azon mindenki, ki 
tudja és látja, hogy férfi és nő törvénytelen módon ugy 
élnek egymással, mint férj és feleség. De elfogja-e a kar-
halom e felfogást fogadni ? Ha igen, akkor majdnem min-
den vadházasságot szét kell választania, mert ritka eset, 
és ez is csak igen nagy városokban lesz, hogy a vadhá-
zasság nem köztudomásu dolog. Ha nem áll reá ezen fel-
fogásra, hol kezdődik akkor a közbotrány ? 

Ha megvalósulna a kőnyomatu lap tudósítása, ugy. 
16* 
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mint ezt jelzi, akkor lesz egy rendelettel több, de a vad- j 
házasságok dolgában csak ott fogunk állani, hol voltunk ! j 
Adja Isten, hogy ne legyen igazunk ! ? 

< 
Csanádi egyházmegye. Az alsó-temesi esperesi kerü-

let lelkészkedö papságának üdvözlő felirata Mihálovits 
József bibornok, zágrábi érsekhez*) félszázados áldozár-
sága alkalmából. 

Főmagasságu és Főtisztelendő Bibornok, Érsek, 
es. kir. valóságos belső tikos Tanácsos Ur, 

Kegyelmes Urunk ! 
Ha szép a borostvánkoszoru, ha szép a sebhely a 

hősnek homlokán : szép és mindenesetre lélekemelő lát-
vány a kettős érdemkoszoru, mely egy biboros áldornagy 
halántékait ötven éves áldozársága alkalmából diszíti. Öt-
ven év az oltár, ötven év édes hazánk, ötven év az em-
beriség jarára czélzó önzetlen szolgálatában, ime ez azon 
működési tér, mely az isteni gondviselés alapján Eminen-
tiád élettörténetét körvonalozza, ez azon kép, mely Emi-
nentiád magas személyét és fenkölt lelkületét hiven visz-
szatükrözi. 

Engedje meg Eminentiád, hogy mi szerény mun-
kásai az Urnák, kik Eminentiád magas személyében egy-
házmegyénknek nemcsak egykori papját, de szülöttjét is 
tiszteljük, kinek bölcsője itt ringattatott, kit ezen föld 
táplált, ki itt kulcsolá egybe kezeit először áhitatos imára, 
kit ezen vidék tanintézetei neveltek és képeztek is kiváló 
szerepre, hagzatos névre már kora ifjúságában áldásdus 
tért nyitottak, ki .itt mutatá be az Urnák a vérnélküli ál-
dozat zsengéjét, hitét és hónát szeretni, érettük lelkesülni, 
de hónáért szenvedni is itt tanult, ki jelenlegi magas 
működési terének és méltóságának itt veté meg alapját, 
kit tehát büszke önérzettel édes mienknek vallhatunk ; 
hogy mi a tisztelgők hosszú sorában azon alkalomból, 
mely Eminentiád félszázados áldozárságának leend szen-
telve, azon fénykörbe juthassunk, mely Eminentiádhoz való 
közelétésünkben az elsőséget biztositja. Engedje meg Emi-
nentiád, hogy az alsó-temes esperesi kerület lelkészkedö 
papsága, melynek 1861-től 1869-ig Eminentiád köztiszte-
let és szeretetben álló esperese, tehát a főpásztor őrszeme 
vala, hogy most, midőn áldozárságának ötvenedik évét üli, 
dőn az isteni gondviselés gondozásának látkörét oly gaz-
dagon kibővité egy nagy egyházmegye, sőt egy egész 
országra kiterjeszti, midőn Horvátország főegyházának szen-
télyeire világitó szövétnekül helyezé, hogy világitva, me-
legítve, egyházát, népét és hazáját — két oltáron áldoz-
ván — boldogítsa, hogy mi szerény adóját rójuk le azon 
hódolatteljes tiszteletnek, melyet Eminentiád irányában 
mindenkor tápláltunk. 

Fogadja hódolatteljes szerencsekivánatunkat oly ke-
gyelettel, mint a minő tiszta szívből származnak, tartson 
meg bennünket magas kegyeiben, és hogy főpásztori őr-
szemeinek fénysugarai és nagy nevének dicsősége a kép-
zelhető legnagyobb emberi életkor véghatáraig ragyog-
janak, az üdvösség kelyhét kezünkbe veszszük, üdve és 
jóléteért áldozatot mutatván be az Urnák, szent nevét 

*) Mint a fent tisztelt esp. kerület egykori volt tagjához. 
A szerlc. 

segítségül hívjuk. Engedje a Mindenható, hogy még so-
káig és oly mérvben élvezhesse a közelismerést és hálát, 
mint az ez alkalommal Eminentiádat tiszteletének és lió-
dolatának oly megható jeleivel ünnepli. 

Fogadja kegyelettel ezen szerény koszorút, mely 
nem delphosi borostyán ugyan, hanemcsak szerény sziv-
virága és mesterkéltelen kézfonása az alsó-temesi espe-
resi kerület lelkészkedö papságának, melyet a hódolat-
teljes tisztelet és szeretet kötelékei fűznek Eminentiádhoz, 
és ha a szivek, melyek ezen virágokat termék, dobogni 
megszűnnek, ha a halántékok, melyeknek tiszteletére fon-
vák, megmerevülnek, ha az enyészet árnyéka reánk nehe-
zedik : hogy Eminentiád nagy neve és emléke áldásban 
fennmaradjon, egy sziv, és lélekkel óhajtjuk. 

Magunkat magas kegyeibe ajánlva, főpásztori áldá-
sáért esdve, hódolatteljes kézcsókolással maradtunk Emi-
nentiádnak Buziáson, 1886 évi május hó 25. tartott ke-
rületi gyűlésünkből, legalázatosb szolgái és állandó hive 
az alsó-temes esperesi papsága. 

Kutányi Ferencz ker. esperes, Tarsóczky György 
kiérd. esp. rékasi plébános, Kubitsek János buziási pleb., 
Yudy Anta l temesvár-gyárvárosi pleb., Yidovich Ignácz 
ebendorfi pleb., Glasz Mihály daruvári lelkész, Gaál Emil 
ker. jegyző nitzkyfalvai pleb., Faragó Károly jerszegi 
pleb., Tenyér Lajos vecseházi pleb., Stibrik István bresz-
továczi, Hold Ádám nadrághi, Pataky Miksa lugosi jíleb. 
helyettesek, Pacha István és Doraszil Antal temesvár-
gyárvárosi, Schlinger József bachovári segédlelkészek. 

Közli: 
Gaál Emil ker. jegyző, nitzkyfalvai plébános. 

Róma. A „Journal des Débatsu után az összes la-
pok XIII. Leo pápa egészségéről a legkalandosabb híre-
ket. terjesztették el. Rómának szabadelvű és radikális 
lapjai is igazolják e hirek merő valótlanságát, mivel 
Rómában mindenki tudja, hogy a pápa udvari orvosa 
Ceccarelli tanár jelenleg Frascatiban tartózkodik. Cecca-

relli bizonyára nem hagyná el Rómát, ha a sz. atyának 
egészségi állapota a legkisebb aggodalomra adna okot. 
Alapos hirek alapján biztosithatjuk t. olvasóinkat, hogy 
ő szentsége az idei meglehetős mérsékelt melegséget 

igen jól tűri el, szorgalmatosan dolgozik, naponként sétál-
gat a vatikáni kertekben, jó szinben van s igen vig kedélyű. 
Jacobini biboros államtitkár ellenben utóbbi időben gyen-
gélkedett s azért egészségének helyreállítása végett szülő-
földjére Genzanoba az albaniai hegységbe utazott. Az 
ember majdnem azt hiszi, hogy a francziák azért terjesz-
tik a pápa betegeskedéséről szóló alaptalan hireket, hogy 
igy magukat megboszulják a római Curia amaz eltökélt 
szándokán, hogy Pekingbe diplomatiai képviselőt küld. A 
„Matin" ama hire, hogy a szentszék ez ügyben még nem 
határozott, tiszta hazugság. A francziák berzenkedése e 
határozat ellen, a szabadelvű lapok haragja és fenyege-
tései, kézzel fogható bizonyítékai annak, mily nagyok 
voltak Francziaországra nézve a khinai missiók fölött való 
védnökségéből származó politikai előnyei. Azonban efféle 
politikai tekinteteknek természetesen a pápa és tanács-
adóinak szemében hátrálniok kell, midőn az egyháznak 
magasztosabb érdekeiről van szó. Addig, mig a keresz-
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tényeknek Khinában más védnökségök a francziákén ki-
vül nem volt, helyzetüknek folyvást nagyon bizonyta-
lannak kelle maradnia ; megtürésöket minden khinai csak 
is mint idegen hatalom által rátukmáltat tekintette, s 
azért e megtürést folytonos üldözések követték, mihelyt 
egyik-másik mandarin abban a hiszemben volt, hogy Fran-
cziaország hatalmától nem kell félnie. Az apostoli viká-
riusok és hittéritők, különösen azok, kik Khinának a 
fővárostól távolabb fekvő provincziáiban laktak, mindig 
bizonyitották, hogy rájok és keresztények községeik biz-
tonságára nézve sokkal többet ér a község előljáróságá-
vali személyes baráti jó viszony, mint a franczia követ 
oltalma, kinek kezébe sokszor csak hónapok múlva jönnek 
a keresztények panaszai. Ha már most a khinai császári 
kormány a pápával közvetlen diplomatiai érintkezésbe lép, 
az által elismeri a katholikus vallást, s a khinaiak, ha tud-
ják, hogy a katholikus egyház egyik képviselője ott él a 
császári udvarnál s a császár barátságát birja, bizonyára 
jobban fognak tartózkodni a köztük élő katholikusok 
üldözésétől. 

Róma. Viktor Emánuel szobrának leleplezése Genuá-
ban. Római rombolások. — 

Minap lepleztetett le ünnepélyesen Genuában, mint 
múltkor emiitettük, a király és királyné jelenlétében, 
Viktor Emánuel emléke a Piazza Corvetton. A haza-
fiui(P) beszédek közt, melyek ez alkalomból tartattak, leg-
jobban tetszett, a „Rassegna" szerint, a polgármesteré, ki 
a többi közt azt mondta, hogy „Viktor Emánuel átérezte 
népeinek összes jogait és kivánságait ; összeegyeztette 
magában Machiavelli gondolatait, Manzoni érzelmeit, 
Mazzini egyesítési eszméjét s Garibaldi zordonságát. Most 
hajtatik végre a nagy királyra nézve a plebiscit apotheo-
zisa, mert Olaszország minden városa és faluja, ha nem 
is nagy emlék, legalább emlékkő által fogja háláját 
nyilvánítani a haza (kegyetlen. Szerk.) atyja iránt." Az 
emlék, Barzaghi milanói szobrász müve, Viktor Emánuelt 
lóháton tünteti fel, a mint Genuát üdvözli. Maga a szobor 
bronzból való, talapzata bavenoi gránit. Az egész emlék 
magassága 13 méter, s 200,000 frankba került. Utolsó 
Időben Rómában is sokat beszéltek Viktor Emánuelről. 
A római városi tanács elhatározta, a Via Nazionalenak 
tervbe vett s részben már végbe vitt meghosszabbítását 
— a St. Andrea della Valiétól a Tiberisen át közel sz. 
Péter teréhez — Corso Vittorio Emmanuelének elnevezni. 
Nem elégséges tehát, hogy Rómának egy Piazza Vittorio 
Emmanuele, egy ponte Vittorio Emmanuele, egy könyv-
tár Vittorio Emmanuele és egy monumento Vittorio 
Emmanueléje van már ; egy utat is Corso Vittorio 
Emmanuelenek kellett elnevezni : mintha Róma történe-
tében hiány volna oly férfiakban, kiknek emlékét utczák, 
terek elnevezéséről lehetne megörökíteni. Azonfölül, az 
ily eljárás ellenkezik Olaszország történeti felfogásával. 
Most csak ama férfiak nagyok és jelentősek, kiknek 
eszméjök Olaszország egyesítése volt, kik ily szellem-
ben működtek, habár különben a legundokabb zsarnokok 
valának — kik a virágzó olasz köztársaságok jogait és 
szabadságát megsemmisíteni s uralkodási vágyból egyik 
provinczíát a másik után meghódítani iparkodtak, — 

az mitsem tesz, tervük Olaszország egyesítése volt, s en-
nek kedvéért, mint egy olasz költő mondja, mindent, még 
a mennyeieket is feláldozták, s azért neveztetnek nagy 
férfiaknak. Nem csoda tehát, ha egy Viktor Manó Gari-
baldi, Cavour stb. neve mellett, kik az egyesült Olasz-
országot alkották, más nagy férfiak nevei egészen elho-
mályosodnak. 

A Viktor Emánuel lovagszobrára kiirt pályázat, 
mely a Capitoliumon levő nagy monumentumában fog 
felállíttatni, eddig még nem volt kedvező eredményű. A 
benyújtott pályázatok egyikének sem ítéltetett oda 
a kitűzött dij, mindazonáltal hat művész egyenkint 7000 
frankkal jutalmaztatott s egyúttal felszólittattak uj min-
taképek beadására ; más művészek ez uj pályázattól ki-
zárattak. Ez alatt a capitoliumi rombolási munkálatok 
majdnem befejeztettek. Szétromboltatott 1. a hajdani 
pápai palota, III. Pál tornya, III. Pál és V. Pius 
nyári laka, 2. a ferencziek és benczések zárdája alca-
lai sz. Didakus kápolnájával, 3. Santo Bambino sekres-
tyéje és kápolnája, és 4. Pietro da Cortona építész 
háza, mely közönségesen Casa della Pedachiának nevez-
tetett. Ezeken kivül sz. Rita templomocskája s még 
tizenkét kisebb ház romboltatott le ; mert ha egyszer a 
diszemlék elkészül, ahhoz egy megfelelő nagyszerű kocsi-
feljáratot is akarnak építeni s annak kedveért még sok 
lerombolni való van hátra. Nagyon is időszerüen jelent 
meg Vetter I. a „Moniteur de Rome" szerkesztőjétől egy 
kis irat „Ara-Coeli temploma és zárdájának történetéről." 
Az irat elején a Capitolium képe — phototypia — lát-
ható, abban a pillanatban, midőn III. Pál tornyának le-
bontásához hozzá fogtak. Közli dr Ott Ádám. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat íölirata XIII. Leo pápához, 

melyet a társulat alelnöke, dr Steiner Fülöp apát-kano-
nok ur f. hó 8-án nyert audienczián mondott el ő szent-
sége előtt : 

Beatissime Pater ! 
Societatis litterariae S. Stephani Protoregis Hun-

gáriáé nomini Patrocinioque devotae protoctores antisti-
tes Hungáriáé, eiusdemque societatis praesides cunctaque 
membra ordinis tum ecclesiastici tum civilis, ad pedes 
Sanctitatis Tuae provoluti supplicibus orant precibus, ut 
hune qualemcumquae B. Petri obulum, devotissimi eorun-
dem in Sanctitatem Tuam, Jesu Christi his in terris vi-
carium homagii, inconcussae fidelitatis, impensique amoris 
tesseram paterna benevolentia accipere digneris. 

Societas nostra filiali intuetur, sequiturque pietate 
praefulgens exemplum S. Matris Ecclesiae, quae monente 
magno Hypponensium Antistite ac lumine Augustino „pue-
riliter pueros, fortiter iuvenes, quiete senes, prout cuius-
cunque non corporis tantum sed et animi aetas est, exer-
cet et docet." Quare iugi conatu indefessoque zelo, stre-
nue adlaborat, ut Veritas catholica, virtutum omnium 
altrix, cunctis hominibus, cuiusvis aetatis ac sexus, om-
nique humanae vitae conditioni, incorruptae doctrinae 
probataeque utilitatis libris advehatur, insinuetur atque 
defigatur. 
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Quapropter fideli gressu terens societas nostra coe-
lestis sui patroni Stephani vestigia, aciem oculorum in-
trepide, immutabiliter dirigit in S. Sedem Apostolicam, 
quae est catholicae veritatis et unitatis centrum, salutis-
que nuntia, in Sanctitatem Tuam. in cuius sacrata per-
sona vi vit, praesidet, loquiturque B. Petrus, Apostolorum 
Princeps, atque constanti, quam paterna Sanctitatis Tuae 
sollicitudo iterato impensoque portatu viris catholicis in-
culcare dignata est, iuncta animorum concordia asseret, 
iradët, tuebiturque ea quae docet Sanctitas Tua ; reiiciet, 
damnatque ea, quae reiicit, damnatque Sanctitas Tua. 
Quo in firmissimo animo decreto ut societas nostra incon-
cussa perseveret, suorumque conatuum uberrimos cernere 
queat fructus, de genu Sanctitati Tuae supplices sumus, 
ut cunctis huius societatis membris, omnibusque eiusdem 
laboribus in honorem Dei, ad exaltationem S. Matris 
Ecclesiae, charaeque Patriae emolumentum susceptis, di-
vini adjutorii auspicem, apostolicam benedictionem, pa-
terno quem flagitamus affectu, impertiri digneris. 

IRODALOM. 
= „A Szent Család képes naptára az 1887-iki 

évre." Szerkeszti és kiadja két pécsmegyei plébános. 
IY-ik évfolyam. Budapest, Pallas részvénytársaság nyom-
dája 1887. (Vége.) 

De vegyük immár egymás után figyelemre a Sz. 
Család képes naptárának egyes dolgozatait ! Mindjárt a 
szines boriték első lapjának benső oldalán találkozunk a 
nép-naptárban elmaradhatlan, hagyományos százesztendős 
jövendőmondó beköszöntőjével és a négy évszakra vonat-
kozó verses jóslataival ; csakhogy itt nem holmi nyaka-
tekert „báj-báj11 és „csermely-violás"- féle izetlenségeket 
talál az olvasó, hanem talpra esett, ékes rimekben kife-
jezett tanulságos, szép, vallásos gondolatokat. A következő 
lapon, az asztal előtti imáját végző, áhitatba merült szent 
család igen szép képe köti le figyelmünket. Lehetetlen 
áhítatra nem gerjedni e kép szemlélésénél. — Utána, a 
tullapon, „Fohász a Szent Családhoz" felirattal, kenetdus 
ének közöltetik a minden igaz, üdvös- és szépért lelke-
sülő derék páter Angelikuszunktól, a „Legszentebb Ró-
zsafüzér királynéja" czimü füzetek szerkesztőjétől. Még a 
gyönyörű dallam is közölve van hangjegyekben. Erre egy 
íven (16 lapon), a hónapok közé illesztett és rovatozott 
bevételi és kiadási üres lapokkal maga a naptári rész 
következik Tóth Mike, jézustársasági atya- és kalocsai 
főgymnasiumi tanártól. E naptári rész pontossága- és 
megbízhatóságára nézve — ugy hiszem — már csak elég 
kezesség a magyar közönség előtt, a legelőnyösebben is-
mert készítő neve. Az egyes hónapok vallási jellegű legfőbb 
motívumaira vonatkozó képek, ezen felirat alat t : „Ismered 
e képet?" mindegyik hónapnál tárgyavatottan és praecis 
rövidséggel magyaráztatnak. Arany keretbe foglalható mind 
a tizenkettő. 

Kezdődik ezután (a 17-ik lapon) a naptár irodalmi 
vésze: szépirodalmi, ismeretterjesztő és mulattató, szemen 
szedett dolgozatokkal (a 91 -ik lapig.) Az első dolgozat : 
Beregi (Buza) Sándornak, irodalmi tevékenységéről elő-
nyösen ismert szatmári papnöveldei tanárnak talpraesett, 

magvas újévi szép köszöntője. Az összesen tíz, négyso-
ros versszak mindannyi aranyigazság, melyek a hivatott 
szépnevü népköltő kebeléből akként folynak, mint a 
finom selyemszálak a selyembogáréból — s szivből fa-
kadván, lehetetlen hogy szivre, megszívlelésre ne találja-
nak. Ugyancsak Beregi-tői ezen kívül még két igen szép 
verset hoz a Szent Család naptára. „Egy jó tanácsfa 20 
lapon) és „Hoppon maradt" feliratokkal (a 77 lapon). A 
nép eszejárása avatott mesteréül mutatja be magát mind-
háromban. Csak rajta ! Pengjen a természeties és erőtel-
jes népies lant ! — A „Mihá ly gazda levele a kalendá 
rium csinálóhoz11 feliratú czikk, melyben a derék szer-
kesztők egyikének hitszilárd lelkülete sugárzik igen szé 
pen vissza, hét pontban, csattanós példák és megragadó 
történetkékkel van világosan és kézzel foghatólag begyőzve 
e fölvetett kérdés : Ki az az igazi ker. kath. ember ? — 
A „Mária országa" czimü magvas költemény Markovich 
Gyula attalai káplántól szintén a hivatott népköltőnek 
lelkesedéssel irt igen szép terméke. 

A találékony szerkesztők ezután a 22-ik laptól a 
75-iig közlött dolgozatokat és verseket, igen ügyesen egy 
község (gyanítjuk melyik !) heted-hét országra szóló ün-
nepélyének keretébe foglalják és helyesen beosztott pro-
gramúiként közlik egymás után. A 22-ik lapon ugyanis 
egy magyar hitterjesztö elbeszéli a község heted-hét or-
szágra szóló ünnepélyét, a mely is nem egyéb, mint 
szentséges atyánk XIII. Leo arany miséjének megünneplése. 

Ebben, mint aranykeretben van először is foglalva 
XIII. L e o ő szentségének aranymiséje alkalmára irt méltó 
életrajza 1 —11 rövid szakaszokban, sikerült finom kivitelű 
arczképével és pápává választatása emlékérmének nagybecsű 
fametszetével, mely az esztergomi papság által kegyelmes 
főpásztorunk ax-anymisére készülő ritka fényíi és mübecsü 
emlékkönyv-készitő bizottság elnöke által a Sz. Család 
naptára számára kegyesen átengedtetett. Maga az életrajz 
dr. Való Simontól van irva, választékos szavakban és 
érzéssel. Ezt követi (a 37-ik lapon) a buzgalma és fá-
rudhatatláságáról országszerte ismert és szeretett páter 
Angelikuszunknak, a derék magyar trappistának VA bol-
dogságos Szűz Mária tisztelete" czimü remek, szivvérrel 
irt, négy szakaszba fogott dolgozata, melynek szövege 
három nagyobb (Mária Szive ; Sz. Domokos ; Mária ró-
zsafüzérrel kezében) és az élő rózsafüzér titkainak 15 
kisebb, meglepően jól sikerült, szép képeivel van illusz-
trálva. Elolvasván e magvas, a nép erőteljes nyelvén 
irt nagybecsű dolgozatot, lelkemben bele vegyültem az 
ünneplő község hallgatóságának örömrivalgásába és ön-
kényt felkiálték én is : Éljen páter Angelikuszunk, a 
a derék magyar trappista! — Felváltva ezt Rosty Kál-
mán, jézustársasági atyának : „ Vágyak Szűz Máriához" 
feliratú, érzelmekben gazdag, formára mesteri, remek köl-
teménye. Ugyancsak tőle van (a 85. lapon) „Mária pa-
lástja'''- czimü gyönyörű legenda is. Legyen Mária oly 
gyengéden szerető anyja ünnepelt, klasszikus költőnknek 
mint a minő gyöngédséggel ő szereti és hirdeti dicsősé-
gét remek dalaival! A „Szent János áldása" czimü dol-
gozatban (a 46. laptól az 55-ig) az iszákosság kárhozatos kö-
vetkezményei vannak graphice leirva és megragadó pél-
dákkal megvilágítva. Ereimben hüledezett a vér, olvasva 
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a fájdalom ! nagyon is gyakori tapasztalat közvetlenségé-
vel irt e komoly exposét, és komolyságomat csakis a 
„ Jézus legszentebb nevének tiszteletére" irt kenetteljes szép 
ének, a mely itt közöltetik, üzé el elborult homlokom-
ról. Ezt felváltja Hahnekamp György avatott jeles tollából 
egy megható elbeszélés a népéletből: „Ki mint vet, ugy 
arat" felirattal (55—63 lapig.) Rég nem olvastam ennél 
szebb, megkapóbb beszélyt. Kár, hogy a jellemző négy 
kép közül három nem egészen sikerült és a szövegben 
ezenkívül fel is vannak helyeik cserélve ! Következik 
három kisebb elbeszélés, és pedig a két első („Andrea 
testvét" és „ A kis apostol") névaláirás nélkül; kitetszik 
azonban a gyönyörű folyékony és közvetlen előadási ir-
modorból, hogy gyakorlott és avatott kéz irta. Ex ungve 
leonem ! Köszönet — bárki legyen is szerzőjük — az 
élvezetért és vigasztalást, a mit olvasásuk lelkünknek 
okozott. A szerkesztők ugyan „derék kanonoknak* mondják ; 
de ha nem volna talán az : ugy szivünkből kivánjuk, hogy 

a megüresendő első stallum az övé legyen. A „Dr Par-
vus" aláírással ellátott harmadik elbeszélés. („A jó ta-
nács sikere") méltó ikertestvére az előbbieknek. Egy gyö-
nyörűszép triász ! „Dr. Parvus-"nak az által vélünk méltólag 
köszönetet mondani remek és hasznos elbeszéléseért, hogy 
őt ezennel „Dr. Magnus"-nak, a szó és irás nagy meste-
rének nevezzük el ünnepélyesen ! 

Az ünneplő község ezen programm-piècébe bele 
vegyül az esti harangszó és az esti imából, eszmetársu-
lás folytán következik az ősz missionarius : Segítsünk a 
purgatoriumbeli szegény szenvedő lelkeken" feiratu, két 
szép képpel (Falusi temető és Lurdi Szűz Mária) illusz-
trált, igen tanulságos, a vesékig ható dolgozata, melyben 
az egyháznak e tárgyra vonatkozó vigaszteljes tana van 
meghatott szép szavakban ecsetelve. A dolgozathoz befe-
jezésül, Késmárky (az „Arca Foederis" czimü beszédgyüj-
teményből) Síüz Máriát, mint a purgatoriumbeli lelkek 
vigasztalóját tünteti fel, gyöngéd szeretetre valló ékes 
szavakban. Ezzel vége van az ünneplő község előesti 

ünnepprogramjának ; de azért az ünnep színhelyéről még 
nem távoznak mindnyájan. Előveszi ekkor a derék Szőke 
gazda a Szent Család képes naptárát és elolvassa a je-
lenlevőknek Bádi Valér, elhunyt budapesti sz. ferencz-
rendü áldott emlékű atyának, jól talált szelid arczképével 
díszített életrajzát, melyet e naptár számára ékes szép 
szavakban és benső közvetlenséggel a boldognltnak rend-
társa és a budapesti magyar szónoki tisztben u tód ja : 
Mészáros Kálmán a t j a irt meg, ugyanaz, a kinek a Sz. 
Család naptára terjesztése körül is sok érdeme van. 

Ezzel vége van a szentatya aranymiséje hetedhét 
országra szóló előesti megünneplésének ; csak a kis-
biró és a bakter maradnak még együtt „böstörködni" a 
ház előtti lóczán ; és ezen ismert két falusi alak „böstör- j 
ködéseik" valóban a nép lóczáiról ellesett tapasztalat után 
vannak a nép észjárásának mély ismeretével, mesteri mó-
don ecsetelve. 

A „Bus István" aláirásu : „írásbeli üzenet a kalen-
dárium csinálóhozu (gyönyörű initialé-val) igen megszív-
lelendő tanácsokat tartalmaz azok részére, akik a nép 
számára irnak. A 79-lapon az ismert jeles tollú Gytrinka 

Aiital: „Mátyás király imakönyveu feliratú, igen megszív-

lelendő korrajza közöltetik, melyben a Theodicea egyik 
nehéz kérdése van talpraesetten a nép értelméhez mért 
szabatossággal megvilágítva. A következő „Szent őran-
gyalról* czimü illusztrált költemény (Sz. M.-tól) két-
szeres diszére szolgál a naptárnak. „ A szent képek haszna* 
feliratú, szintén illusztrált czikk {Dávid-tói) több felhozott 
példában nagyon életbevágó igazságokat fejteget ép oly 
magvas rövidséggel, mint figyelmet lekötő tárgyavatott-
sággal. A 86-ik lapon Sirisoka Andor, pécsi tanitó hoz 
a nép életéből néhány babonás balhiedelmet és azokat 
egészséges humorával ostorozza és alaptalanoknak tünteti 
fel. vFgy magyar jeziwta misszionáriusnak tanítása a 
múlt században* feliratú, időszerű és kitűnő czikkben 
Vári igen talpraesetten megemlékezik a nagyérdemű je-
zsuita rendnek, a reformatio idejében, hazánkban kifej-
tett üdvös működéséről. Hisz a Jézus társaságát Isten 
éppen a protestantismus ellensúlyozására, a katholicismus 
előőrséül támasztot ta! „Hogy áll a világ" nagybecsű 
czikkben (Sulyok Gábor) igen avatott elmével és tollal 
nyúj t képet a világ jelenlegi állapotáról, illusztrálva. 

Nagyon üdvös gondolat volt a szerkesztőktől, hogy 
a küszöbön levő képviselő-választásokra való tekintettel: 
„Kit válaszszunk mojd követnek ?" czim alatt mindenki 
által megszívlelendő aranytanácsokat foglaltak össze rö-
vid tizenegy pontban a nép számára. Ezt kérjük a nap-
tár minden következő évfolyamában közölni. A 83. és 
94. lapokon „Bolygó zsidó" czimmel és illusztratióval 
ellátott megrendítő költemény közöltetik, amelynek eie-
detijét ugyan Schubert Dániel irta, de e helyütt, az 
eredetinek semmit nem engedő magyarsággal közli Kál-
mán Károly, hivatott fiatal költőirónk, kitől többi között 
a zsoltárok remek műfordítását is bírjuk. 

Következnek ezután: „Mi a nazarénus?u ostorozó 
költemény ; mulattató adomák, melyek közül különösen 
az első: „A gyerek lefőzött bennünket" igen jó, továbbá 
a nagyon helyökön levő „egésziégi tanácsok" és „a me-
zőgezdosogi tanácsadó végül két kedélyes „rebus.íl 

A 98—116 lapig; árvhirdttmévyek és az országos 
vásárok korrekt jegyzéke közöltetik. 

A boríték utólapján : bélyeg- és százalékos illetéki 
rovatok, valamint a „Kath. szellemű újságok és folyóira-
tok" nagy gonddal összeállított becses jegyzéke foglalta-
tik ; végre még a Sz. Család naptárának következő meg-
rendelési főtételei : A szent család naptárából egy példány 
30 k r ; gyűjtőknek husz példány. 5 frt . 40 kr. ; ötven 
példány: 12 f r t . ; száz példány: 22 f r t . 50 kr. A ki ötven 
vagy fzáz példánynak megrendelésénél a pénzt előre be-
küldi, ötven példányt 11 forinton, száz példányt 21 fo-
rintért kap. 

Hogy e naptárt tüzetesebben méltattuk, ugy hi-
i szem, eléggé indokolja annak előre bocsátott, szemensze-

dett és előnyösen ismert egyházi s népiróink tollaiból 
származott változatos, gazdag tartalma. Nemcsak a kö-
zölt becses^dolgozatok választékos technikája, könnyen 
érthető népies irálya ; de a mi fő, a szigorúan kath. szel-
lem teszi értékessé és olyanná e naptárt, miszerint vele 
és általa, mint az e lapok által oly melegen felkarolt és 

hangoztatott kath. actio rgyk vem megvetívdő etzlözét'l 
szintén sokat lehet lenditeni népünk közt a kath. öntu-
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dat ébresztésére és szilárdítására. E naptárra méltán alkal-
mazhatók az ország nagy nevü biboros főpapjának a sz. 
István-társulat mult évi közgyűlésen mondott programra -
szerii elnöki beszédében hangsúlyozott ama szavai, hogy 
t. i. „ A keresztény tudomány tökéit kis részletekben, apró 
pénzre váltva, a jó magyar nép közé szivárogtatja.M 

A legszentebb ügynek, hitéletünk jól felfogott eme-
lése érdekében teljes szivünkből kivánjuk és óhajt juk : 
vajha a Szent Család képes napiára egy kath. háznál se 
hiányozzék és hogy most márszázezrével keljen el ! 

Való Simon. 
*** Az avatás történeti kifejlődésben. Irta dr. 

Böhm János, egri főmegyei áldozár, papnevelő-intézeti 
alkormányzó és az érs. lyceumban a szentirási tanulmá-
nyok és héber nyelv ny. r. tanára. Eger 1886. 8-r. 106 1. 

Eger régóta hires egyházi Íróiról. Irodalmi érdemei 
nagyok. Dr. Böhm János tanár ur sokoldalú műveltsé-
géről tesz tanúságot irodalmi működésével. E legújabb 
müve által a Partoralis és Egyháztörténelem terén szer-
zett babért. 

+ A német kulturkampí egyike a XIX. század 
legnevezetesebb eseményeinek, mely a katholikus egy-
házra nézve nem dicstelenül halad befejezése elé. Most 
már jobbára a történelemé levén e gigászi támadás és 
kath. önvédelem lefolyása, igen természetesnek találjuk, 
ha a történetírás nagy munkája feldolgozni készül Né-
metország XIX. századbeli történetének e nagyszerű epi-
zódját, és kath. részről nem csekélyebb férfiú vállalkozott, 
mint dr. Májunké Pál volt centrum-párti orsz. képviselő, 
a ,Germania' egykori nagynevű szerkesztője és Windhorst-
nak nem egy tekintetben méltó egyházi vezértársa. Müvé-
nek czime : „Geschichte des Culturkampfes." A müncheni 
,Hist. polit. Blätter' egyik legújabb füzetében kijelenté, 
hogy „e hősi harcz (Heldenkampf) támadása és védelme 
történetének megírására, ha valaki, dr Májunké hivatot-
tabb, mint bárki más." Ajánljuk a XIX. század e nagy-
szerű epizódjának tanulmányozását és ehhez vezérfonalul 
dr Majunka monumentális történeti müvét. 

VEGYESEK. 
= Szent István napját hagyományos kegyelettel és 

fokozódó ünnepélyességgel ülték meg országszerte. Nagy-
váradon praesente Episcopo dr Nogáll János fölsz. püs-
pök ur celebrált és Rosty Kálmán J . t. atya szónokolt, 
óriási hatással. Pécsett Sláby Ferencz nagyprépost ur ő 
mga pontifikált, ékes szent beszédet pedig a tudós Réz-
bányay mondott. Veszprémben Pribék István fölsz. püs-
pök ur misézett és dr Palotay Ferencz kanonok ur mon-
dott szent beszédet, melyet derék laptársunk a ,V. Közi.' 
igen dicsér. Hasonlót Írhatnánk az ország valamennyi 
püspöki székhelyéről. 

— 0 felsége az innsbrucki egyetemen dr Noldin 
Jeromos J . t. atyát a theologiai karban szervezett philo-
sophiai propaedeutika ny. r. tanárává nevezte ki. 

— A Vatikán és Portugallia közt létre jött Concor-
dátumot f. hó 16-án irták alá Rómában. 

— A szegényápolásról Bajorországban — érdekes sta-
tisztikai adatok jelentek [meg. Megkülönböztetnek községiT 

megyei, kerületi és magán szegényápolást. A közszegény-
ápolás ama három fokozatán összes kiadás volt 1884-ben 
9.591,695 márka, miből az ország lakosságára fejenkin t 
esik 175 m. Magánjellegű szegényápolással foglalkozott 
152 intézet 3.960,644 márka értékű birtokkal, és 328 egy-
let 44,060 jótékonyságot e téren gyakorló egyleti taggal 
és 3.660,851, márka értékű vagyonnal. 

— A svajczi katholikusok ,Pius-Verein' nevü orszá-
gos társadalmi szövetsége f. hó 17—19-én Altorfban 
tartotta ez évi közgyűlését, mely igen népes volt. 

— A svajczi katholikusok ezévben a „Pius-Verein"' 
közgyűlésén kivül még egy nagygyűlést, u. n. „Katholi-
kentag" -ot is fognak tartani Zürichben. E nagygyűlés 
kiválóan politikával és társadalmi kérdéssel fog foglalkozni. 

— Skócziában Leys presbyterianus lelkész fia a 
kath. egyházba visszatért. Emiatt rev. Leys lelkész ur 
annyira megharagudott fiára, hogy kitagadta és gyerme-
keit sem akarta neki kiadni. Az ügy törvényszék elé ke-
rült, a hol rev. Leys még csak arra sem volt bírható r 

hogy megmondja, hol vannak fiának gyermekei. 
— Bergamoban f. hó 8-án ülték meg az olasz ka-

tholikus munkásegyleti szövetség alapitásanak tizedik évét. 
120 egylet, 103 zászlóval és 8000 taggal vett részt az 
ünnepélyekben. Igy születik újra a keresztény és katho-
likus társadalom : egyleti uton, minden téren, minden 
irányban, nagy erőfeszítéssel, egyesek verejtékes munká-
jával. Regnum coelorum vim patitur, et nonnisi violenti 
rapiunt illnd. 

— Oroszország 1888-ban a keresztény hit felvétele 
ezeréves jubileumát készül megünnepelni. Kiewben elő-
készítő bizottság alakult. Vajha illetékes hangok hathatósan 
figyelmeztetnék az orosz népet arra, hogy Krisztus Urunk 
csak egy egyházat alapított, s hogy a kereszténységben egy 
akolnak s egy pásztornak kell lennie. 

— Katholikus meeting volt a londoni óriás kristály-
palotában f. hó 16-án. A „szentkereszt szövetségének" 
(league of the cross) tagjai tartották. Jelen volt vagy 
20,000 ember. Elnökölt Manning bibornok. O eminen-
cziája igy kezdé beszédét: „Én csak három dolgot aka-
rok előttetek felemlíteni. Az első az, hogy szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa a szövetségünknek IX. Pius által 
adományozott búcsúkat az egész világ angolul beszélő 
nemzeteire kiterjesztette." Es itt a nagy bibornok né-
hány pillanatig megállott, hogy kifejtse, mily nagy di-
csőség az, hogy az angol katholikusok mértékletességi 
egyleteinek szövetsége az egész világ angolul beszélő 
nemzetei mértékletességi egyleteinek középpontja let t . 
Ilyen az egyleti élet : egy kis pontról bizonyos tekintet 
ben világra szóló actiót lehet kifejteni. Századunk, vallás-
talan összeesküvése ellen egyházunk számára archimedesi 
pont az egyleti élet. Quando coeli fog ez nálunk ország-
szerte felvirágzani ! ? 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENÖTÖDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és R u d n y á n s z k y 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendök. 

Budapesten, augusztus 28. 17, II. Félév, 1886. 

T A R T A L O M : Vezéreszmék és Tamdmányok : X I I I . Leo p á p a . — D u p a n l o u p neve lés i e lvei . — M e g n y i t ó beszéd . — Egyházi Tudósí-
tások. B u d a p e s t : A m a g y a r o r s z á g i 1. és gör . szer t . r ó m . k a t h . t a n i t ó k orsz. a l a p j á n a k k ö z p o n t i b i z o t t s á g a . — P o r t u g a l : Con . 

c o r d a t u m Szen t -Székke l . — Katholikus Actio : Az e s z t e r g o m i f ő m e g y e n a g y s z o m b a t i á r v a h á z á n a k m e g n y i t á s a i r á n t . — Vegyesek. 

Magyarországról Magyarországnak. 
Igy lehet nevezni azt a pápai levelet, a 

melynek szövegét római távirat szerint a B o -
niteur de Rome' f. hó 27-iki száma már közölte. 

E proviclentialis levéllel Magyarországot a 
,lumen de coelo' pápájának nagyszabású, áldásos 
actiója közvetlenül érinti. 

Budavár keresztény és hazafias revindicatió-
jának kétszázados jubileumához jobb auspicium 
a bölcs XIII. Leo e monumentális szózatánál nem 
is képzelhető. 

Áldjuk az isteni Gondviselést, és telve a leg-
boldogitóbb reményekkel nézünk szent Péter 
utódja magasztos szózatának üdvös hatása elébe. 

B e s z é d , 
melylyel ml/, és f t . Markus Gyula pápai praelatus stb. a kath. tanitók 

orsz, segélyalapja közp. bizottságának 2. évi ülését meynyitotta. 

Mélyen t. kp. bizottság ! 
Egy év gördült le, mióta ezen a helyen a m. 

t. bizottság első tanácskozmányát, s ezzel egy-
szersmind azon áldásthozó forrás zsilipéit meg-
nyitni szerencsém volt, melyet nagylelkű jóltevők 
legönzéstelenebb szeretete fakasztott az orsz. 
kath. tanitói segélyalap létesitése által; mely 
jótékonyságának első szerény nyilvánulása által 
is, nem egy, rég táplált, s már-már csüggedő re-
ményt a kielégités révpartjába vezetett, sok 
családi gondnak terhét megkönnyité s a jövő 
iránti bizodalmat éleszté és erősité. 

Midőn jelenleg másodizben gyülekeztünk, 

hogy tavai megkezdett működésűnket, a gyara-
podott alap erejéhez képest fokozottabb mérték-
ben fejleszszük és tágabb körre kitérjeszszük: leg-
bensőbb örömmel üdvözlöm a m. t. bizottságot 
és szerencsésnek érzem magamat megtisztelő bi-
zalmi eljárásában, az érdem és szükség mérle-
gelésében, s a megnyitandó segély megállapításá-
ban részt vehetni; de egyszersmind mellőzhetlen 
szent kötelességet vélek teljesíteni, midőn ezen 
intézet nagylelkű jóltevőinek, kik azt ujabb ada-
kozásaikkal gyarapiták. s a mélt. egri főkáptalan-
nak, a segélyalap bölcs és buzgó kezelőjének, 
szívből fakadó hálát mondok azon ájtatos fohász 
kíséretében: retribuere dignare Domine ! 

Ezzel bízvást a mai nap feladatának megol-
dásához térhetnénk, ha azon nagy érdeklődés, 
melyet a tanitói kar tetemes része a segélyalap 
iránt nyilvánított, nem késztetne ezen ügy érde-
kében néhány rövid megjegyzést koczkáztatni, 
azok okulására, kik ezen alap növeléséhez máig 
sem járultak. 

Kétségtelen, hogy a segélyalap ez év foly-
tán gyarapodott ; azonban korántsem oly mér-
tékben, mint azt a ségélyezendők nagy száma 
igényelné ; s mi valóban szomoritó, hogy saját 
érdekeik veszélyeztetésével az intézeten kivül 
maradtak olyanok is, kik hivatva vannak ezer-
nyi számukkal a segélyalapot állandóan növelni, 
s azon helyzetbe hozni, hogy ezen intézményben 
minden seb gyógyirt találhasson. 

Pedig — hogy egyebeket hallgatással mellőzzek 
— még az sem képes a kétes jövő felett aggódó 
tanítót megnyugtatni, hogy betegségben, elemi 
csapások al'att s az élet soknemü viszontagságaiban 
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biztos segélyre .számithat, ha atyai szive az iránt 
nincs megnyugtatva, hogy árvái nem fognak ki-
löketni a világba martalékul az elhagyottság, 
nyomor, büncsáboknak, s a sors különféle esé-
lyeinek; ha nincs az iránt megnyugtatva, hogy 
azok, kiket egész önfeláldozással gondozott, kik-
nek gyöngéd szivükbe a sz. vallás igazságait 
csepegteté s lelki tisztaságukat szeme fényénél is 
jobban őrizé, nem fognak testi és lelki szegény-
ségben, Istent feledten, vallás nélkül növekedni, 
s Isten és vigasz nélkül reménytelenül elhalni; 
szóval, ha nincs az iránt megnyugtatva, hogy 
árvái biztos menedékhelyet találnak oly kath. 
árvaházban, melyben azon szeretet gondozza őket, 
mely isteni Megváltónk szavaiban nyilatkozik : si-
nite parvulos ad me venire! 

Ily menhely forró óhajtása a kath. tanitók 
legtöbbjének. Es szemben azon leverő jelenség-
gel, hogy az árvaház alapja eddigelé még csak 
995 frt, a sajtóban is emelkedtek hangok, azon 
óhajtásnak adván kifejezést: vajha az árvaház alap-
jához való évenkinti hozzájárulás minden kath. 
tanitóra nézve kötelezővé tétetnék ; mit az is-
kola-fentartó községek a pályázati feltételekben 
kiköthetnének. 

Ezeknek megfontolásában elég élénk és buz-
ditó felhivás rejlik, hogy a kath. tanitók önnön 
jól felfogott érdekökben, s családjaik iránti sze-
retetteljes gondosságukban, minden erejöket össze-
sitsék, és tömeges hozzájárulásukkal növeljék azon 
alap erejét, mely képes leend a jövőt illető ag-
gályaikat eloszlatni; elegendő buzditás a segély-
gyűjtő bizottságoknak : hogy felvilágositólag és 
buzditólag hassanak a kath. nagy közönség érde-
keltségének felköltetésére a kath. nevelésügy 
iránt ; hogy a szülők azok irányában, kikre gon-
dosságuk, hatalmuk és szülői kötelmeik nagy ré-
szét átruházták, s kik sarjaik földi és örök bol-
dogságán mint alapvetők, ernyedetlen buzgalom-
mal fáradoznak, szeretet-adományokban rójják le 
az elismerés és hála adóját. 

Ha ezek után, bizván a m. t. bizottság el-
néző türelmében, még egy tárgyra teszek lehe-
tőleg rövid megjegyzést, erre indittatva érzem 
magamat azon hangok által, melyek olykor indo-
kolatlan partikulárismusról vádolnak bennünket, 
hogy külön kath. iskolákat tartunk fenn, s külön 
segélyalapot és árvaházat létesitünk. Igen ! volt 
alkalmam már tavai ennek okait fejtegetni. Mi 
idegenkedünk azon félszeg tanrendszertől, mely csu-

pán az értelmet tömi ismeretekkel, a szivet pedig 
parlagon hagyja s a vallás erkölcsi behatásokat le-
hetőségig mellőzi; mely a lelket sajátos valódi ott-
honától a vallástól megfosztja, s helyette köznapi 
életbölcseséggel látja el, mely az élet nehéz per-
czeiben cserben hagyja, s a feldúlt boldogságnak 
ravatala mellett nyomorult szerepet játszik. A mi 
tanitó és nevelő rendszerünk ellenben keresztény 
alapra van fektetve; együttesen nevel jellemes 
embert, hithű keresztényt és kötelmeit teljesitő 
lelkes hazafit. 

De éppen ez utóbbi az, mit elleneink, kik a 
hazafiságot monopolizálják, kétkedő fejcsóválással 
fogadnak; minek oka önteltségükön kivül, foga-
lom-zavarban rejlik, vagy tán abban, hogy hi-
tünk és egyházunk mellett sikra szállunk? 

Nem lehet feladatom ezen megnyitó beszéd 
keretében a hazafiságról terjedelmesen értekezni ; 
szándékom csupán rövid aphoristikus tételekben 
jelezni, miből fakad a hazafiság, s mi jellemzi azt? 

Készséggel aláírjuk a költő óhaját : „minden 
ember legyen ember, és magyar;" jól tudván, 
hogy az egy nyelv is erős kötelék, mely leront egy 
válaszfalat, s ugyanazon egy állam polgárait szo-
rosabban összefűzi; de már az nem lehet óhaj-
tásunk, hogy a magyar akármiben ember legyen ; 
hanem kell, hogy vallásos és erkölcsös ember 
legyen, mert csak igy lehet igaz hazafi; lévén a 
vallás, valamint minden erénynek, ugy a hazafiság 
erényének is alapja. Vallás nélkül nincs hazafiság! 
Vallás nélkül nevelhetünk pártütő Coriolánokat, 
összeesküvő Catilinákat, a húsos fazekakat kö-
rülülő önző lelkeket, de soha oly nagy és önfel-
áldozó hazafiakat, minőknek dicső képei nemcsak 
történeti multunkban merülnek fel, hanem ko-
runkban is hazánk dicsőségei, kiknek nevét fel-
jegyzi a magyar Clio, s emiéköket évszázadok 
nemzedékei is áldani fogják. 

Nem osztozunk a, nagy magyar véleményében, 
hogy az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani 
— oly kevesen vagyunk; mert az erkölcstelen 
ugyan növelheti a nemzet — de nem a hazafiak 
számát; nem neveli, hanem alásülyeszti a nem-
zet erkölcsi értékét, mely nélkül pedig Magyaror-
szág nem töltheti be sokat emlegetett missióját: 
kelet népei közé vinni a kultura áldásait, s véd-
pajzsul szolgálni a nyugoti civilizácziónak. 

De sőt, vallástalán s erkölcstelen nemzet 
még a költő jóslatával sem kecsegtetheti magát, 
hogy „jőni fog, ha jőni kell, a nagyszerű ha-
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Iái"; mert a történet bizonysága szerint, elcse-
nevészett, erkölcstelen nemzetek nem múlnak ki 
nagyszerű halállal. Végenyészetük olyan, mint az 
útszéli névtelen koldusé, kinek egész élettörté-
netéből nem maradt fenn csak a hulla, melyet 
eltemet az enyészet. 

Hazafiságról, hazaszeretetről szólva, nem ér-
tem azon természetes, ösztönszerű ragaszkodást 
a szülőföldhöz, melyről a költő mondá: „nescio 
qua natale solum dulcedine captos ducit, et im-
memores non sinit esse sui!" Ösztönszerűleg a ma-
dár is szereti fészkét, a medve pedig odúját; de ér-
tem a vallásparancsolta hazafiságot, mely aquinói 
sz. Tamás szerint, az igazságossággal kapcsolatos 
erény, „mely minden más erény felett megér-
demli az emberek d i c s é r e t é t a z o n hazafiságot, 
mely más nemzetiségek irányában türelmes és 
a szeretetben gyökerezik; „a legelső és legfőbb 
parancsot teljesiti, ki hazáját szereti;" azon ha-
zafiságot, mely nem nagy szavakban, hanem tet-
tekben és áldozatokban nyilatkozik: „áldozat és 
tett , ez a két tükör, mely a valódi honfiút mu-
ta t ja ;" azon hazafiságot értem, mely a haza boldog-
ságában keresi saját boldogságát. 

Ilyen hazafiság csak a valláserkölcsi nevelés 
eredménye lehet; ilyet kell, hogy szóval és pél-
dával csepegtessen a kath. tanitó tanitványai fo-
gékony szivébe! S ha ilyenekben bővelkedik a 
haza : nem lesz hiu mindennapi fohászunk: Isten 
áldd meg a magyart! 

Ezzel a gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 

Dupanloup nevelési elvei. 
I r ta : P u r t Iván . 

(Folytatás). 

A nevelés Dupanloup szerint atyai hivatal, 
jóltevő munka, mely az önfeláldozásban és sze-
retetben gyökerezik. Azért minden nevelőnek, 
mint az atya helyettesének növendékétől ko-
moly tanulási kedvet, bátor iparkodást, és há-
lás, sértetlen tiszteletet kell követelnie; de vi-
szont a nevelőnek önfeláldozással, jósággal, sze-
retettel és gyengédséggel kell növendékei iránt vi-
seltetnie. Ugy van: „a nevére méltó nevelő odaál-
dozó szeretettel fogja ölelni növendékét, mint a 
teremtés koronáját, melyről az Istenség megbe-
csülhetlen értékű képmása sugárzik feléje, de a 
melyet neki meg kell tisztitania, hogy eredeti 
fényben tündökölhessék; nem fogja feledni, hogy 
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ahol csak emberi lélek vagyon, ott isteni mag is 
létezik, melyet egyediségi természete szerint való 
kifejlődésében kertészi gonddal segitnie s igy az 
isteni törvényt ezen mag egyedisége szerint va-
lósitnia kell; hogy igy a legparányibb magocska 
is megérdemli a fáradságot és hogy éppen az 
ügyefogyottak igénylik leginkább szeretetteljes 
ápolásunkat." 1) 

Megismerkedvén a nevelés fogalmával, lás-
suk most, mily czélt tűz Dupanloup a neve-
lés elé ? 

Emiitettük már, hogy Dupanloup azt óhajtja, 
hogy a nevelés az egész embert t. i. a lelket, 
kedélyt és testet egyaránt felkarolja, de a fő-
súlyt mégis az erkölcsi képzésre, az ember töké-
letesítésére, vagyis az erényre való nevelésre fek-
teti. Tehát az ember tökéletesítése, mely megál-
lapodást nem ismer, sőt maga a tökéletesség a 
nevelés főczélja, („La perfection, voilà le veri-
table but." -) 

Miután ezen elv az emberi természet köve-
telésének teljesen megfelel, azért hetyesnek is 
kell lennie. Mindenki saját tapasztalásából tudja, 
hogy az érzéki, ideiglenes, földi boldogság soha 
sem elégíti ki az embert, mert természetünkben * 
fekszik a magasra törés, a, törekvés a végtelen 
felé. Az ember látni, felfogni akar mindent, szel-
leme túlszárnyal minden időn, minden helyen, 
minden téren, minden teremtet t tárgyon, és 
mégis mindez nem képes lecsillapítani a végtelen 
iránt szomjunkat, és azért a haldokló nagy 
költő is dicsőségesen megfutott pályájának alko-
nyán még mindig csak egy után áhítozik, és ez: 
„Mehr Licht! Világosságot, több világosságot!4 

„A végtelen az — mondja Bougaud — mely 
felé a lélek törekszik úgy a képzelet, mint az 
ész szárnyain, a szépnek ösvényén ugy, mint az 
igaznak és jónak." :i) Nem a föld, mely csak tö-
viseket terem, a mi czélunk; egy szebb, egy bol-
dogabb, egy örökkétartó világ az, mely után 
lelkünk áhítozik. Nem kevésbbé érzé ezt az igaz 
útról letért, a nag}^, de szerencsétlen Musset Al-
fréd, ki vétkes szépségű verseit ily feljajdulások-
kal tet te jóvá: 

„Ha ellenállok is gyötör a végtelen!« 

*) Lubrich : Neveléstudomány. I. k. 377. 1. 
2) De L'Éduc. T. I. p. 40. 
3) Bougaud E. A kereszténység és korunk, Ford. 

Dobos és Szentannai. Nagyvárad. II. kiad. 1883. 1 
köt. 71. 1. 
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És ismét: 
„Emészt a gyötrelem . . . 
A földet végtelen remény hatotta át : 
Szemem önkénytelen 
Az égre emeli sóvár pillantatát." x) 

„Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok is tökéletes," mondá az Üdvözitő, és 
e szavai által szemeink elé állitotta a czélt, mely 
ntán minden erőnkből törekednünk kell. Igaz 
ugyan, bogy e felséges czélt teljesen sohasem 
valósithatjuk meg, mert ez eszményi, és igy 
ha teljesen megvalósitható volna, rögtön megszűn-
nék eszmény lenni; hanem azért a szép, jó és igaz-
nak a keresztény tökéletesség szerint megvalósí-
tásában azt mindinkább megközelíthetjük. 

A mi az elméleti neveiészeket illeti, ezek 
nem egyenlően nyilatkoznak a nevelés czélját 
illetőleg. E nézeteltérést a különböző bölcsé-
szeti rendszerek okozzák, melyekre nevelési alap-
elveiket épitik. Sokan még avval sincsenek tisz-
tában, hogy az ember természeténél fogva jó e 
vagy romlott? Azok a nevelészek, kik valódi ke-
resztény alapra építették elveiket, a nevelés czél-
j á t illetőleg meglehetősen megegyeznek, és csak 
a kifejezés alakjára térnek el a nevelés fogal-
mának és czéljának szabatos meghatározásában. 
Ez utóbbiak nyomdokaiba lépve nem fogad-
hatjuk el sem Memeyer „ Humanität "-j ét, sem a 
hegelista Rosenkranz „igazi emberét," sem Jean 
Paul „eszményi emberét" a nevelés főczéljául. 

De lássuk, miként fogja fel Dupanloup a 
tökéletesség fogalmát? 0 tökéletesség alatt az 
isteni tökéletességet, az Istenhez való hasonlatos-
ságot, melyre az ember teremtve van, érti. „La 
perfection divine à l'image de laquelle cet en-
fant fut créé, est le but, la forme, l'image, le 
type essentiel de l'Education," mondja Dupan-
loup neveléstana I. kötetének 128-ik lapján. Te-
hát a keresztény tökéletesség az általános czél, 
melyet Isten az emberek-, és ez által a nevelés 
elé szabott. 

A nevelésnek először az általános ember-
képzéssel kell foglalkoznia; de mivel az általá-
nos emberinek fogalmát csakis a keresztény mű-
veltség képes tisztán körvonalozni, azért a neve-
lésnek keresztény műveltségen kell alapulnia. 
Igazán megfontolásra méltó szavak azok, me-
lyeket ezen dologról Lubrich mond; „A keresz-
tény műveltség általános, mert az általános-em-

x) V. ö. Bougaud I. m. I. köt. 59—75. 1. 

berivel összeesik; s ennélfogva van a keresztény 
vallásnak az a rendeltetése, bogy világvallássá 
legyen."1) 

De a főczél nem zár ki egyes mellékczélo-
kat, melyek az embert alkalmassá teszik a ki-
tűzött főczélnak elérésére. Dupanloup két ilyen 
másodrendű czélt ismer. 

Először: a nevelés czélja erősíteni (fortifier), 
még pedig erősíteni a növendék lelkét, szivét, 
akaratát , lelkiismeretét, jellemét, és erősíteni 
ugyanazon időben testét és physikai tehetségeit ; 
„mert kifejteni — mondja — erősítés nélkül, 
nem ér semmit, sőt leggyakrabban annyit tesz, 
mint megsemmisíteni." És mégis a mai nevelők 
az erősítésre fektetik a legkisebb gondot. Min-
denféle tanulmányokkal tulhalmozzák a gyerme-
ket, a nélkül, hogy lelkök vagy szívok képzésére 
vagy nevelésére gondolnának. Naponkint teljese-
désbe megy Madame de Sávigné híres mondása: 
„A mai gyermekek tizenöt éves korukban kis 
csodák, és egész életökben tökfejek." Hány fia-
tal ember — panaszkodik Dupanloup — végzi 
el tanulmányait, a nélkül, hogy erkölcsi és val-
lási nevelése megkezdetett volna; hányan végzik 
el az osztályokat, a nélkül, hogy tanulmányai-
kat elkezdették volna! Hány fiatal ember lép ki az 
életbe — miután minden osztályt elvégzett, miután 
letörölte a port minden padról, miután nagy kín-
nal átvergődött azon termeken, melyeknek ajta-
jára I.II. III. IV. stb. van irva, — a nélkül, 
hogy ezen szomorú pálya alatt a latin vagy görög 
nyelvnek legegyszerűbb, legközönségesebb szabá-
lyait elsajátította volna! És azért a nevelésnek arra 
kell törekednie, hogy mialatt az évek elmúlnak, 
a gyermek nemcsak testben, hanem lélekben is 
növekedjék és erősödjék, miként Jézusról mondja 
az evangelista : „A gyermek pedig növekedik és 
erősödik vala bölcseségben, időben és kedvesség-
ben Istennél és embereknél."2) 

Másodszor: a nevelésnek czélja a természet-
től durva és képzetlen tehetségeket kisimitani 
és finomítani, vagyis iparkodni kell azt elérni, 
mit a franczia „savoir-vivreu-nek vagy „politesse 
française "-nek nevez. A finomításnak minden ál-
lású gyermekre ki kell terjeszkednie (a földmi-
velő, vagy kézműves gyermekeire épen ugy, mi-
ként a nemeséire,) hanem müveltségökhöz képest 
különfeleképen, és pedig ugy, hogy a nevelés se 

') Lubrich : Neveléstudomány. I. köt. 214 1. 
2) Luk. 2, 52. 
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lágy, se tulszigoru ne legyen, hanem férfias, ko-
moly és szigorú.i) 

A mit a nevelés czéljairól eddig mondottunk, 
azt Dupanloup röviden összefoglalja, mondván, 
hogy a nevelésnek czélja: az embert emberré 
tenni. „L'Éduation a pour but former l'homme"2) 
Az embert képezni pedig annyit tesz, mint a gyer-
meknek egészséges és erős testet, gyakorlott és át-
ha tó szellemet, józan észt, termékeny képzelőte-
hetséget, érző és tiszta szivet adni, és mindezt a 
legfőbb, a legmagasabb fokban, a melyre a gyer-
mek csak képes. 

Dupanloupnak fentebb kifejtett elvei a ka-
tholikus egyház tanaival teljesen megegyeznek, 
és azért Dupanloup éles ellentétet képez azon 
ujabb kori franczia paedagogusokkal, kik az 1789-iki 
elveket fogadván el zsinórmértékül, neveléstan-
jokat atheistico-materialisticus alapra építik, és 
„oly utódokat akarnak nevelni, kik csak a foly-
tonos forradalmi kitörésekben találják kedvöket.3) 

Francziaországban az átkos socialismus ütötte 
fel fejét, mely a növendék egyediségét és szabad-
ságát tagadva, az embert csak az állam czéljaira 
szolgáló eszköznek tar t ja . Miként egykor Plato, 
ugy a modern socialismus is családunk eltörlé-
sét óhajtja, és a gyermeket az állam által állí-
t o t t saját intézetekben kívánja neveltetni, a mint 
magától értetik, kizárólag a socialisticus nép-ál-
Jam czéljaira. 

Az ilyen nevelésből természetesen teljesen 
száműzve lenne az Isten neve, és a tekintély és 
tisztelet elve is csak üres fogalommá alacso-
nyodnék le. 

Szerencsére azonban ,akadtak még józan gon-
dolkozású férfiak, kik a nevelésnek ily módon való 
eltorzitását, és igy a végletekig való menést nem 
tű r t ék meg, hanem az ifjúságot a socialismus és na-
tural izmus undok mocsárából kiemelték, és äz ifjú-
ság törekvéseinek magasabb irányt jelöltek ki. 
Ezen tiszteletre méltó férfiak közé tartozik Du-
panloup is, kinek 7ieveléstana szerintünk nem 
egyéb, mint a katholikus nevelés megdönthetetlen el-
veinek kifejtése, megállapítása és védelmezése. Ha 
a. nevelésről szóló három kötetes nagy müvét 
figyelmesen, gondolkodva végig olvassuk, azt vesz-
isziik észre, hogy mindig, minden dolog kifejtésé-
ben a tekintély és tisztelet elvéből indul ki. Mint 

2) De l'Éduc. T. I. p. 50—53. 
2) De l'Éduc. T. I. p. 131. 
3) Dr Stöckl. Lehrbuch der Geschichte der Pädago-

gik. Mainz. 1876. S. 510. 

egy vörös fonál húzódik ez a gondolat az egész 
művön keresztül, és e körülmény arra a követ-
keztetésre jogosít fel bennünket, hogy Dupanloup 
neveléstanának második czéljául a tekintély és 
tisztelet jogosultságának és a nevelésben való hord-
erején ek bebizonyítását tűzte ki. 

Hogy a tekintély és tisztelet jogosultságának 
bizonyítása igen időszerű kérdés, és hogy miért 
veszi Dupanloup épen a tekintélyt és tiszteletet 
neveléstanának kettős alapjául és föelvéül, azt 
nem szükséges bizonyitani, hogyha figyelembe 
veszszük, hogy maga az 1789-iki franczia forra-
lom nem volt egyéb, mint tiltakozás a tekintély 
ellen, és hogy a szabadság, testvériség és egyen-
lőség félremagyarázott és mindenütt nagy lelke-
sedéssel fogadott elvei a tekintélynek és tiszte-
letnek alapjában vanô felforgatását czélozzák. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 27. A magyarországi l. és gör. szert, 

róm. kath. tanitók orsz. alapjának közp. bizottsága e hó 
25-én tar tot ta gyűlését a közp. papnevelde dísztermében. 
Az egyetemi templomban 9 órakor tartott szent mise után 
egybegyűltek az alapszabályok érteiméhen kiküldött káp-
talani és tanítói képviselők a kitűzött sorrend szerint a 
következők : az esztergomi f'őmegye részéről : mélt. és ft. 
dr. Májer István, cz. püspök, érseki helynök, pápai prae-
laius, apáikanonok ; az alapot kezelő mélt. egri f'őkápta-
lan részéről : ngos Begovcsevics Róbert egri apát-kanonok ; 
a győri egyházmegye részéről : ngos dr. JBirtha János, pré-
post-kanonok ; a pécsi egyházmegye részéről : ngs Szeifricz 
István prépost-kanonok; a szatmári egyházmegye részéről: 
ngos Nóvák Antal, apát kanonok ; a nagyváradi gör. szert, 
egyházmegye részéről: ngos dr. Lauián Ágoston kano-
nok, az utóbbi négy mint egyházm. főtanfelügyelők ; to-
vábbá Gulyás Béla a budapesti kath. férfi-képezde igaz-
gató tanára, a bizottság alelnöke, Békessy János, nagy-
váradi tanitó, dr Bervaldizky János, odorini plébános, 
Erdélyi Tmre, szatmári tanitó, Kelecsényi János, mocso-
noki tanitó, mint a tanitók képviselői. Több egyházme-
gye képviselőt nem küldött. A közp. bizottság elnöke, 
mélt. és főt. Markus Gyula pápai praelatus, esztergomi 
apátkanonok ur talpraesett, nagy tetszéssel fogadott meg-
nyitó beszéddel üdvözölte a megjelenteket, melyet lapunk 

élén egész terjedelmében közlünk. 
Lelkes éljenzés és élénk tetszés között fejezte be a 

mélt. elnök kitűnő hazafias beszédét, mely nemcsak jegy-
zőkönyvileg megörökíttetik, de a kath. tanügyi lapokban is 
közzé fog tétetni. A mult gyűlés jegyzőkönyve, ő emjá-
nak a nmélt. püspöki kar nevében adott válaszával együtt 
felolvastatván, tisztelettel tudomásul vétetik. A segélyalap 
vagyonállapota az 1885. év végén volt : 54.937 fr t 56 kr. 
Az idén össztöndijakra az alapszabályok értelmében a ka-
matok négy tizedrésze lévén fordítható, ez 1466 fr t 6 krban 
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állapittatik meg. A tavai már megszavazott és 900 írtra 
menő ösztöndijak beszámításával ezen évre 1400 fitnak 
ösztöndijakra való fordítása határozatba ment, még pedig 
ugy, hogy két 100 frtos, hat 50 forintos, tehát a tavai 
már adományozott ösztöndijakkal együtt összesen hat 100 
frtos és tizenhat 50 frtos ösztöndij lőn az alapból meg-
szavazva. A beérkezett 32 folyamodvány közöl csak 26 
volt tekintetbe vehető, de ezekből is az alapszabályok 
értelmében 13-at vissza kellett utasítani ugy, hogy csak 
13 folyamodvány vétethetett tárgyalás alá. Ezek közöl az 
uj nyolcz ösztöndijat kapják : Udvarhelyi Géza, szat-
mári tanító fia, joghallgató 100 írttal ; Hakel Józef 
rusti tanitó fia Lajos, képezdehallgató 100 fr t ta l ; P.nta 
Gáspár nyujtódi tanitó fia, Szász I. kászonujfalusi tanitó, 
Hakel A. balfi tanitó fia, Miklós Antal, kisradnai tanitó 
fia, Nagy Béla, zákányi tanitó fia, Schronk Mihály fia 
50—50 frtos összeggel. A dárdai tankerület Sikló-
son tartott közgyűlésén elfogadott kérelme az alap-
szabályok néhány pontjának módosítása iránt ezidő szerint 
helyesnek nem tartatván, a nagymélt. püspöki kar 
elé fog terjesztetni. Az ülés végén főt. dr Májer Ist-
ván cz. püspök ő mlga köszönetet mondott a nagyér-
demű elnök urnák és. 50 éves papságának jubileuma emlé-
kéül 50 frtot adományozott a létesítendő árvaház ja-
vára. Ugyanily czélra kegyesen felajánlottak : ft. Ven-
czel Antal pápai kamarás, közp. papn. aligazgató 100 
frtot, ft dr. Való Simon közp. papn. tanulni, felügyelő 
50 frtot. Guly ás Béla alelnök pedig 100 frttal az ala-
pítók sorába^ lépett. A mlgs elnök az egybegyűlteket ba-
rátságos lakomára hívta össze, melyen Markus Gyula 
elnök, praelatus ő mlga, a mélt püspöki-karra és első 
sorban annak fejére, Magyarország bíboros herczeg-primá-
sára lelkes éljenzések között emelte poharát, majd Májer 
István püspök ő mlgát éltette, ki viszont az elnököt, 
valamint az egri fökáptalan érdemdús tagját éltette. 
Felszólaltak még dr Bertha J . győri kanonok, Erdélyi 
Imre, éltetve az elnököt, dr Bervaldszky éltetve Majer 
I. püspök ő mlgát stb. stb. Ilv szívélyes társalgás kö-
zött folyt az idő, mig csak a társaság szét nem oszlott. ? ? 

Portugal. Concordatum a Szent-Székkel. — Ismere-
tes, hogy a római Kúria és a portugál kormány közt 
nézeteltérések merültek föl, midőn XIII. Leo pápa Nagy-
britania kormányával megegyezve, a Kelet-Indiában egy-
kor portugál, de most már régen angol kézen' levő te-
rületen, mely eddig egyházkormányzati tekintetben a 
még most is portugál gyarmaton lévő goai érsekség 
alá tartozott, kölön egyházi tartományt alakított apostoli 
vikariatusok képében. Ezen ügyben maga a szentatya 
intézett levelet a portugál királyhoz és sikerült is a kérdést 
megoldani s ennek módozatait megállapítani. A pápa le-
velét, mely ujabb bizonyítéka, mily finom tapintattal, 
nagy körültekintéssel, megnyerő szelídséggel és éles íté-
lettel kormányoztatik a kath. egyház, valamint a megkö-
tött Concordatum pontozatait a következőkben adjuk. 

A szentatya levele igy szól : 
Fölség ! 

A szomorúság élénk érzetével értesülünk Ferdinánd 
király, fölséged fenkölt atyjának elhunytáról. 

Ha imáink és azok az imák, melyek a portugál nem-
zeti templomban ünnepélyes módon mondattak, valamint 
az élénk részvét, melvlyel a szomorú esemény iránt vi-
seltetünk, képesek fölséged fájdalmát enyhíteni, akkor 
legalább az a gondolat fog minket némileg vigasztalni, 
hogy kegyeletes cselekedetet míveltiink. 

Ez alkalommal engedje meg kegyesen fölséged, a 
mit már régebben föltettünk magunkban, hogy ugyanis-
nézeteinket nyilvánítsuk azon tárgyalások felől, melyek 
most a szentszék és fölséged kormánya közt Portugalnak 
indiai védnöksége ügyében folynak. 

Amidőn azonban közvetlenül fölségedhez fordulunk, 
legyen szabad mindenek előtt kimondani, hogy a portu-
gál nemzet a múltban ugy mint a jelenben érdemeket 
szerzett magának ez apostoli szék körül, leróván min-
dig iránta a hódolat s tisztelet adóját. 

Ennek megemlítésénél örvendünk, hogy a midőn 
e nemzet maga mindig egyesülve maradt a katholikus ke-
reszténység központjával, uralkodói is buzgón igyekeztek 
a kath. vallást terjeszteni az általuk meghódított orszá-
gokban. Igazán el lehet tehát mondani, hogy Portugalnak 
zászlója mindenütt a kereszt árnyában lobogott, s hogy 
hódításai mind megannyi hódításai valának a vallásnak. 
Azért a római pápák Portugal uralkodóinak a „leghű-
ségesebb király" czimén kivül számos és rendkivüli jogo-
kat adományoztak. Ez utóbbiak közt említendő a véd-
nökség előjoga a keletindiai egyházak fölött, melyben 
elődeink azokat a legkiterjedettebb mértékben részeltetni 
akarták. 

Ha a római pápákat e külön engedmények ado-
mányozásánál ama szándék vezette, hogy az uralko-
dók buzgalmát jutalmazzák, egyúttal azonban őket buz-
dítani akarták, hogy ujabb egyházakat alpitsanak a 
megfelelő beruházással, valamint arra inditani, hogy ott 
oly egyházi szervezetet rendezzenek be, amely ama ke-
resztény lakosok igényeinek s a hit terjedésének legjob-
ban megfelel. 

Ez vala különben a védnökség alapeszméje, melynek 
elődeinket vezérelnie kellett és a mely, mint az idevo-
natkozó okiratokból kitűnik, a valóságban vezette is. 

A védnökség lényegében fekvő e föltételek azon-
ban, melyek annak adományozásánál határozottan fölállit-
tattak, különböző körülmények folytán, melyeknek előso-
rolása itt bizonyára nem szükséges, nem teljesítettek oly 
módon, mint ama népek örök üdve megkivánta. 

E viszonyok ily alakulásánál a Szent-Szék nem en-
gedhette meg, hogy távol eső okokból ama keresztény 
hivők nagy része, majdnem elhagyatva maradjon és az 
evangelium terjedése gátoltassék ; azért igyekezett e ba-
jon az által lendíteni, hogy az evangeliumi munkások vá-
logatott csoportját küldte ama vidékre. 

Hogy mily szerencsés siker koronázta a hitküldöt-
tek fáradozásait, mutat ják az általuk eszközlött térítések 
és az ugyanott alapított virágzó missiói állomások. 

Ama népek előrehaladó fejlődése s virágzó állapota 
tanácsosnak tüntetik föl, hogy véget vessünk ennek az 
abnormis és szertelen állapotnak és helyébe az egyházi 
hierarkhia rendes s kánonilag megfelelő alakját állítsuk. 

Amidőn pedig mi oly rendszabályokat szándékozunk 
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foganatosítani, melyek az egyháznak Indiában nagy ja-
vára és a keresztény tannak nem csekély dicsőségére vál-
nak, másfelől, nem mulasztottuk el köteles megfontolás 
alá venni a javaslatokat, melyeket fölséged kormánya 
a, Szent-Széknek a királyi patronátus tekintetében tett . 

Abból a szándékból, hogy kedveskedjünk felségednek 
•és a portugál nemzetnek, követsége utján kormányának egy 
javaslatot jut tatunk, a mely, mint nekünk látszik, kielé-
gíthetné a régi hagyományokat és Portugal érdekeit, a 
mennyiben ezek a hierarkhiai intézménynyel és ama népek 
lelki üdvével összhangzásban hozhatók ; mert azt gon-
doljuk, hogy kettős tekintély felállítása ugyanazon terü-
leten nem felelne meg. Már elődünk, XVI. Gergely kije-
lenté, 1837. jan. 4-én kelt levelében: A nobis dupli-
^cem in urbe Calcuttae auctoritatem erigit non expedit, 
quod neque ecclesiae mos patitur nec paci et unitati 
fovendae idoneum foret." 

A Szent-Szék javaslata szerint tehát a goa-i érsek 
.egész Kelet-India patriarkájának méltóságára emeltetnék 
mindazon befolyással, melyet neki, mint egyházi főnek, 
•tiszteletre méltó állása nyújt . 

Azon felül a nemzeti zsinatok vezetésére nézve neki 
adandó hatalom őt arra képesítené, hogy az indiai püspöki 
karral közösségben gondoskodjék a papság és keresztény 
nép szükségeiről. 

A nevezett goa-i érsek továbbá az alakítandó há-
rom uj portugál egyházmegye fölött mindazon jogok-
kal fölruháztatnék, melyekkel egy metropolita bir szuffra-
gánjai fölött. 

A korona pedig a goa-i érsek és három szuffragán-
jának teljesen független kinevezése által, valamint az ele-
gendő számú goa-i hivő által lakott négy u j egyháztar-
tomány püspökeinek hármas jelöléséből egy jelöltnek elő-
terjesztendő választása és bemutatása által, a patronatust 
gyakorolhatná nemcsak történeti emlékeül annak, amit 
fölséged dicső elődei a vallás javára miveltek, hanem 
az előjog oly gyakorlati élvezetével is, milyet a mostani 
körülmények szükségessé tesznek. Még a goa-iak azon 
-csoportjai is tekintetbe vétettek, amelyek kizárva marad-
nának a portugál püspökök joghatósága alól, és ugy 
intézkedtünk, hogy azoknak lelki gondozását goa-egyház-
megyebeli áldozároknak kell végezniök. 

Ebből következtetni lehet, hogy állandó a törekvés 
fentartani az 1857-iki Concordatumot azon módosítások esz-
közlésével, melyeket a mostani vallási viszonyok igényelnek. 

Ekkép megszűnnének az eddigi panaszolt bajok okai, 
•és az indiai egyház egységének s békéjének fölvirágzásá-
val az összes erők közreműködnének a vallás főczéljának, 
sí lelkek örök üdvének elérésére. 

Fölséged meg lehet győződve, hogy ez egész eljá-
rásnál csak az az óhaj lelkesített minket, hogy véget ves-
sünk ama nehézségeknek, melyek elválaszthatatlanok a 
kivételes s összekuszált állapottal és hogy lehető leg-
jobb módon gondoskodjunk a katholiczizmus jövője s gya-
rapodásáról Indiában. 

Mindamellett azonban kötelmeink teljesítésénél és 
apostoli tisztünk által elénk tűzött czélok követésénél 
nem kíméltünk fáradságot, hogy a mennyire lehet, kiter-
jedt mértékben kielégítsük fölséged kormányát. 

Szándékunkban áll továbbá, hogy mindazon terüle-
teken, melyeknek viszonyai nem szenvedtek lényeges vál-
tozást, teljes érvényében maradjon a portugál korona 
védnöksége. I t t különösen a Kongo vidékét tar t juk szem 
előtt, melyre vonatkozólag élénken óhaj t juk, kegyesked-
nék fölséged, egy királyi védnök előjogait fölhasználván, 
a kath. vallás fejlődése s terjedése érdekében mindenek 
fölött missziói kollégiumok állítása által hatni, melyek-
nek központja Lisabon volna és amelynek a többi püs-
pökök is jut tatnának alkalmas elemeket. Ezen kollégiumok-
nak azután növendékeiket mint megannyi világosság- és 
életsugárt kellene a Kongo portugál területére kikül-
deniök. 

Mindezek után szilárd a bizalmunk, hogy fölséged 
részt vévén apostoli hivatalunk teendőiben és helyesen 
ítélvén meg a jelzett javaslatok méltányosságát, érdem-
dús munkatárssá lesz India egyházának rendszeresítésé-
ben. Valamint dicső elődeinek neveit, kik érdemeket sze-
reztek Krisztus országának terjesztése körül, ugy fölséged 
nevét is áldani fogják a katholikusok s hálás szeretettel 
az egyház évkönyveibe fogják feljegyezni nevét nagylelkű 
közreműködéséért az indiai egyház végleges rendezésében. 

Hasonló bizalommal várjuk, hogy a portugál nép 
is hozzá fog járulni ezen nézeteinkhez. 

Távol legyen tőlünk elhomályosítani akarni dicső 
hagyományait vagy szembeszállni jogos igényeivel ! 

Javaslataink tudomásul vétele igazságos ítéletet fog 
vele hozatni s minden elfogult véleményt elejtetni. 

Azonkívül egy nép, mely legnagyobb dicsőségének 
tart ja, hogy atyáinak vallását épen megtartotta, föl fogja 
érteni, hogy a katholikus egyháznak, általános és örök 
lévén, követnie kell az emberi események váltózandósága 
által létre hozott viszonyokat, azon magasztos szándékból, 
hogy azokat a vallás érdekeihez alkalmazza. 

Fogadja fölséged az apostoli áldást, melyet önnek 
s az egész királyi családnak szivünk mélyéből adunk. 

Róma, 1886. évi jan. 6. 
XIII . Leo, pápa." 

E levél alapján megindultak azután a tárgyalá-
sok a Vatikán és a lisaboni udvar közt, melyek a f. é. 
jun. 26-án kötött Concordatummal értek véget. 

utóbbinak lényeges pontozatai a következők : A 
goa-i egyháztartományt élén a metropolitai székkel ké-
pezi e három portugál egyházmegye, és pedig : a damani-i 
vagy cranganor-i, a kokhini és a s.-thome-de-meliapour-i, 
melyek fölött a metropolita fogja közvetlenül gyakorolni 
összes jogait és a melyekre Portugal uralkodójának királyi 
védnöksége is teljes gyakorlatban marad. 

A bombay-i, mangalor-i, quiton-i és mandurai egy-
házmegyékre nézve a metropolita, szuffragán püspökei-
vel egyetértve, püspöki szék-üresedés esetén, valamint 
minden egyes tartomány suifraganeusai az érseki szék 
megüresedése esetén, három jelöltet terjesztenek a goa-i 
érsek közvetitésévél a portugál kormányhoz, mely a je-
löltekből egyet választ, hogy azt a szent-széknek bemu-
tassa. 

Ami illeti a goaiak főcsoporjait, melyek a portugál 
egyházmegyéken kívül eső területen laknak, azok az illető 
területen fekvő egyházmegyék Ordinariusaitól függnek. 
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Eme Concordatum fontosságát eléggé jelzik a követ 
kező számok. Az apostoli vikariátusok és a goa-i egyház-
tartomány kath. hiveinek száma angol Indiában 1,349,878 ; 
a portugál gyarmaton van ezenkivül 252,477. E kath. 
népesség bir 3320 templommal vagy kápolnával, 1652 
iskolával s mintegy 70,000 tanulóval ; továbbá van itt 
41 papnövelő intézet s kollégium, 123 szerzetház, 68 ár-
vaház, 15 kórház stb. A franczia gyarmatokon Indiában, 
és pedig Pondichary, Karikel, Ohandernagor, Yannaon, 
Mahé területén él 35,000 katholikus. Indiában van tehát 
1,637,355 hivő, amely tekintélyes szám az ottani nehéz vi-
szonyok közt eléggé tanúskodik a katholiczizmus előhaladá-
sáról, kivált ha tekintetbe veszszük, hogy az utolsó hét év 
alatt mintegy 100,000 pogány kereszteltetett meg, és csak 
az angol birtokon 50,000 pogány tért meg a legutóbbi 
három év alatt. Brit Indiában 1847-ben a katholikusok 
száma volt 700.000 ; ma e szám megkétszereződött. A gya-
rapodásból egy-egy évre mintegy 12,000 esik. 

Ázsia bensejének megtérítése csak Indiától lévén vár-
ható, a pápa legújabb intézkedései az indiai egyházak 
szervezésére nézve nyilvánvalóvá teszik, mily messzire te-
kint XIII. Leo előre — a jövőbe ! 

K A T H O L I K U S A C T I O . 
Az esztergomi főmegye nagyszombati árvaházának 

megnyitása iránt. 
annak nagykegyü alapitója, főm. és ft. Simor JánOS bi-
bornok herczeg-primás és esztergomi érsek ur ő eminen-
cziája, főpásztori körleveleinek ez idei XYI-ikában, követ-
kezőleg intézkedik : 

„Jam anno mox praeterlapso transposui ad Y. Ca-
pitulum Metrop. Ecclesiae meae ducentena millia flore-
norum et declaravi, earn esse huius aeris destinationem, 
ut sit perpetua et inalienabilis dos erigendi a me Orpha-
notrophii, in quo tot educabuntur orphani, quot susten-
tandis annuus e praedicta capitali summa redundáns 
proventus, qui 10,000 florenis minor non est, sufficiet. 
Pro Orphanotrophio delegi aedes aere prirnum acquiren-
das Tirnaviae Seminarii olim Cleri junioris, a S. Stephano 
Rege nuncupati, quod constructo Strigonii novo, amplis-
simoque Seminario destinatione sua excidit, et cuius aedes 
Officio Vicariali Archi-Episcopali per Districtum Tirna-
viensem recipiendo a longa annorum serie deserviebant. 
Officio itaque Yicariali de alia residentia ac domicilio 
providendum fuit provisumque est ita, ut illud ad resi-
dentiam Archi-Episcopalem, prius tamen restauratam 
transferretur, id quod sine magnis meis expensis fieri 
non potuit. Yacuae sic redditae Seminariales olim aedes 
prius aeque restaurationi subjici, restauratae autem plene 
instrui debueruut, ac debent. Abhinc repetendum, quod 
Orphanotrophio aperiendo prius, quam utraque domus 
redacta in ordinem fuisset, cougrua disponi nequiverint. 
Siquidem autem confidam fore, ut quos feci ordines 
scopo instruendi Orphanotrophii, ii felici ac optato ef-
fectu non careant, hand jam moror, annunciare Orpha-
notrophium futuro mense Septembri aperiendum fore, 
cuius normae ac statuta tardius publicabuntur. E quibus 
interim suffecerit scire sequentia: 1. Orphanotrophium 
erigitur pro sola amplissima Archi-Dioecesi Strigoniensi, 
nec ad illud ad onus fundationis recipientur alii, nisi 

orphani post parentes, qui filii ac fideles fuerunt huius 
Archi-Dioecesis, relicti. 2. Ad illud recipientur soli pueriT  
non etiam puellae, et quidem pueri, qui sextum aetatis 
annum jam attigerunt, et decimum quartum non supera-
verunt. 3. Recipiendi debent esse vere orphani seu qui 
utroque parente carent, et insuper vere egentes ac pau-
peres, quibus nihil haereditatis post defunctos parentes 
obtigit, vel certe non tantum, ut sufficiat pro educatione 
et institutione orphani. Id. quod testimonio concernentis 
orphanalis magistratus docendum erit. Nonnisi in defectií 
vere et e toto orphanorura recipi ad institutum poterunt 
non utroque parente orbati pueri. 4. Orphani in institute-
providebuntur victu, vestitu, aliisque necessariis vitae 
mediis. 5. Publicas frequentabunt scholas vel elementares-
vel gymnasiales, prout aetas singulorum tulerit, habita 
ratione etiam facultatum mentis. 6. Orphani recipientur 
ex omnibus Arçhi-Dioecesis oris et partibus, sive ex om-
nibus octo Archi-Diaconatibus in proportione ad nume-
rum incolarum catholicorum tardius definiendum et publi-
candum. Singularis autem ratio habebitur orphanorum, 
quos cantores docentes, vel saltem docentes catholici 
saeculo defuncti post se reliquerunt, quales inter orpha--
nos decern semper numerabuntur. 

His praemissis provocandos duxi omnes DD. YADia-
conos et Curatores animarum, ut si quos noscant orpha-
nos, in quibus superius requisita adsunt, vel ipsi illos 
immediate pro susceptione mihi commendent, vel ope 
Curatorum sive Tutorum commendandos curent, semper 
tamen ita, ut supplicibus litterae baptismales orphano-
rum, mortuales parentum, testimonia item de aliis illo -
rum adjunctis adjiciantur. Hac prima vice ob brevitatem 
temporis concursus publicari pro complendis in Orpha-
notrophio locis indici haud potuit, hanc proinde inire 
viani piacúit, cum beneficio educationis et institutionis 
seu omnimodae provisionis orphanos privare nolui. 

Budapestini festő S. Protoregis Stephani, 20 a 
Augusti, 1886. 

JOANNES CARD. SIMOR m. p. Archi-Episcopus. 

VEGYESEK. 
= Szent István napjára vissza kell térnünk. — Ha a 

jövő századok valamelyikében valamely archaeologus vagy 
történetíró vissza fog tekinteni a XIX. századra és ku-
tatni fogja a szokásokat és szertartásokat, melyekkel 
szent István első apostoli királyunk ünnepét Budavárában 
megtartani szoktuk : akkor az illető, ha a mostani napi la-
pok tudósításait fogja alapul venni, a történeti igazság 
útjáról nem egy tekintetben igen messze el fog tereltetni. 
Az illetőnek az ezidei szent István napjáról azt keilend 
kinyomatva olvasnia egy lapban, hogy 1886-ban Simor 
János bibornok herczeg-primás ő emja „diszes mennyezet 
alatt haladott pásztorbotjával kezében." Mi a kik jelen 
voltunk, és az a 40 — 50 ezernyi ember, kik a processiót 
végig szemlélték, mindent láttunk, csak mennyezetet nem. 
A pásztorbotot pedig láttuk ugyan, de a körmenet alatt 
nem ő emja kezében. Egyike t. olvasóinknak, a ki a t ö r -
téneti hűség érdekében e hibák testvéri kiigazítására figyel-
münket felhívta, sajnálkozását fejezte ki a fölött, hogy 
„katholikus lapok is hoznak ily rossz tudósításokat." 

— Aranymise. Majer István v. püspök ur ő mga 
f. hó 29-én tartja szerény csöndben félszázados papságá-
nak jubileumát. Budapest papsága és kath. hivei szívből 
örvendettek volna, hogyha ő mga aranymiséjét az egye-
temi templomban tartja, a hol ezelőtt ötven évvel zsenge 
szentmiséjét mutatá be a Mindenhatónak. Ad multus annos ! 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten- : 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. { 
Előfizetési dij: \ 

fé lévre he lyben s posta- : 
küldéssel 5 f r t . Ë 

Szerkesztő lakása:Buda- jj 
pes t ,VIII . , József-kÖTUt Ë 
50. , hova a lap szel lemi = 
részét i l lető minden kül- jj 

demény czimzendő. \ 

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

NEGYVENÖTÖDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, szeptember 1. 18. II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Budavár dicsőséges visszavivásának örömünnepére. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : 
A kétszázados nevezetes emléküenep. — B u d a p e s t : Egy protestáns hang „Budavár visszafoglalásának emlékünnepén." — V e s z -
p r é m : Főpásztori szózat. — Irodalom: Budavár kétszáz év előtti visszahódítására vonatkozó monumentális diszkönyvek. — Vegyesek. LjL 

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 
L E O U I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

E F I S T O L A E N C Y C L I C A 
AD 

EPISCOPOS HVNGARIAE 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 
PRIMATI ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS 

ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS IN HVNGARIA 
GRATIAM ET COMMVNIONEM CVM 
APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

L 1 E 0 2 2 : 1 1 1 . 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Quod multum diuque obtabamus, ut litteris 
Nostris, opportune liceret affari Vos, quemadmo-
dum Episcopos ex aliis gentibus nonnullis affati 
sumus, eo videlicet proposito ut vobiscum con-

silia Nostra de rebus communicaremus, quae ad 
prosperitatem christiani nominis salutemque Hun-
garorum pertinere viderentur, id Nobis est per 
hos ipsos dies optima opportunitate datum, cum 
liberatam duobus ante saeculis Budam memori 
laetita Hungaria concelebret. — In domesticis 
Hungarorum laudibus haec quidem futura est ad 
perennitatem insignis, maioribus vestris conti-
gisse ut civitatem principem, quam saeculi unins 
dimidiatique spatio hostes insederant, virtute et 
constantia recuperarent. Cuius divini beneficii ut 
et recordatio maneret et gratia, merito Innocen-
tius XI. P. M. decrevit, ut postridie calendas 
Septembris, quo die tanta gesta res est, sacra 
solemnia in honorem sancti Stephani, primi ex 
regibus vestris apostolicis, toto orbe christiano 
agerentur. Iamvero satis est cognitum, suas Apo-
stolicae Sedi, nec sane postremas, fuisse partes 
in hoc, de quo loquimur, maximo faustissimoque 
eventu, qui velut sponte consecutus est ex nobi-
lissima tribus ante annis de eodem hoste ad p^fr 
Yindobonam victoria : quae sane magna ex parte 
apostolicis Innocentii curis iure tribuitur, et qua 
parta debilitari Maomethanorum opes in Europa 
coeptae sunt. — Yerumtamen et ante illam aeta-
tem in similibus saepe temporibus Decessores 
Nostri augendas Hungáriáé vires curaverunt con-
silio, auxiliis, pecunia, foederibus. A Callisto III. 
ad Innocentium XI. plures numerantur Pontifi-
ces romani, quorum nomen honoris caussa hoc 
in gen ere "appel lari oporteret. Unus sit instar om-
nium Clemens VIII. cui, cum Strigonium et Vin-
cestgratz e Turcarum essent dominatu vindicata, 
summa regni Consilia decrevere ut grates publice 
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agerentur, quod derelictis ac prope desperatis re-
bus suis ille unus opportune et prolixe opitulatus 
est. — Itaque sicut Apostolica Sedes Hungaro-
rum generi nunquam defuit, quoties ipsis esset 
cum hostibus religionis morumque christianorum 
depugnandurn, ita nunc, quando auspicatissimae 
memoriae permovet animos recordatio, vobiscum 
libens coniungitur iustae communione laetit iae: 
dissimilium habitâque temporum ratione, hoc 
volumus, hoc agi m us unice, confirm are in profes-
sione catholica multitudinem, pariterque, con-
ferre, quoad possumus, operatn acl communia 
pericula propulsanda: quo ipso assequemur, ut a 
Nobis saluti publicae seryiatur. 

Ipsa testis est Hungaria, munus a Deo nullum posse 
vel hominibus singulis vel civitatibus dari maius quam 
ut eius beneficio et accipiant catholieam veritatem et 
acceptam cum perseverantia retineant. In eiusmodi mu-
nere per se maximo inest aliorum bonorum cumulata 
complexio, quorum ope non solum homines singuli sem-
piternam in caelis felicitatem, sed civitates ipsae magni-
tudinem veri nominis prosperitatemque adipisci queant. 
Quod cum princeps regum apostolicorum plane intelle-
xisset, nihil a Deo consuevit vehementius contendere, ni-
hil in omni vita aut laboriosius curavit aut constantius 
egit, quam ut fidem catholicam toti regno inferret, ac 
stabilibus fundamentis vel ab initio constitueret. Igitur 
maturrime coepit inter romanos Pontifices et reges po-
pulumque Hungáriáé illa studiorum officiorumque vicis-
situdo, quam consequens aetas nulla sustulit. Statuit fun-
davitque Stephanus regnum : sed regium diadema non-
nisi a romano Pontifice accepit : consecratus auctoritate 
pontificia rex est, sed regnum suum Apostolicae Sedi 
oblatum voluit ; Episcopales sedes non paucas munifice 
condidit, complura pie instituit, sed hisce meritis comi-
tata vicissim est summa Apostolicae Sedis benignitas, et 
indulgentia multis in rebus omnino singularis. A fide, a 
pietate sua hausit rex sanctissimus consilio lumen, opti-
masque gubernandae reipublicae normas : neque alia re 
nisi assiduitate precandi fortitudinem animi adeptus est 
earn, qua vel nefarias perduellium coniurationes opprime-
ret, vel oblatos hostium impetus victor refutaret . — Ita, 
religione auspice, nata civitas vestra : eâdemque custode 
et duce, non ad maturi tatem solum, sed ad firmitudinem 
imperii gloriamque nominis pleno gradu pervenistis. Fi-
dem a rege ac parente sno, velut hereditate acceptam, 
sancte inviolateque Hungaria servavit, idque vel in sum-
mis temporum difficultatibus, cum populos finitimos a 
materno Ecclesiae sinu perniciosus error abduxit. Pari ter 
cum fide catholica obsequium et pietas erga Petr i Sedem 
in rege Apostolico, in Episcopis, in populo universo con- i 
stans permansit : vicissimque romanorum Pontificum pro-
pensam in Hugaros voluntatem paternumque benevolen-
tiam videmus perpetuis testimoniis confirmatam. Hodie-
que, tot et saeculorum et casuum decurso spatio, ma-
nent, Dei beneficio, necessitudines pristinae, et illae maio-
rum vestrorum virtutes haudquaquam extinctae sunt in 

posteris. Ilia certe laudabilia, in Episcopalibus officiis 
consumpti nec sine fructu labores : calamitatum quaesita 
solatia : tuendis Ecclesiae iuribus collatum studium : 
conservandae fidei catholicae constans et animosa vo-
luntas. 

Haec quidem reputans, iucundo laetitiae sensu mo-
vetur animus ; Vobisque, Venerabiles Fratres, et populo 
Hungarico meritam recte factis laudem libentes persol-
vimus. — Sed silere tamen non possumus, quod latet 
sane neminem, quam sint passim infensa virtuti tempóra, 
quod oppugnetur Ecclesia artibus, quam in tot periculis 
metuendum, ne fides labefacta ibi etiam languescat, ubi 
maxime firma etj altissimis est defixa radicibus. Satis est 
meminisse funestfssimum illud malorum princípium, ra-
tionalismi et naturolismi placita in omnes partes libere 
disseminata. Accedunt innumerabiles corruptelarum ille-
cebrae : potestatis publicae saepe ab Ecclesia aut aversa 
voluntas aut aperta defectio ; sectarum clandestinarum 
pervicax audacia ; iuventutis nullo ad Deum respectu 
instituendae inita passim ratio. — Atqui si unquam alias, 
profecto hoc tempore videre omninoque sentire homines 
oporteret quanta sit religionis catholicae ad tranquillita-
tem salutemque publicam non opportunitas solum, sed 
plane necessitas. Quotidianis enim experiments constat, 
quo tandem respublicas impellere moliantur ii, qui nul-
lius vereri auctoritatem, nec frenos cupiditatum suarum 
ullos perferre assueverunt. Scilicet quid spectent, quibus 
nitantur artibus, qua pertinacia contendant, nemini iam 
obscurum esse potest. Imperia maxima, respublicae flo-
rentissimae prope in singulas horas coguntur cum eius-
modi hominum gregibus, consiliorum societate et agen-
doruru similitudine invicem coniunctis, unde periculum 
aliquod securitati publicae semper jmpendet. Contra tan-
tarn rerum malarum audaciam saluberrimo consilio ali-
cubi perfectum est, ut auctoritas magistratuum et vis 
armaretur legum. Verumtamen ad prohibendos socialismi 
terrores una est ratio optima maximeque efficax, qua 
sublata, parum ad deterrendum valet poenarum metus, 
quae in eo consistit ut ad religionem penitus informen-
tur cives, verecundiâque et amore Ecclesiae teneantur. 
Est enim religionis sanctissima cu3tos, et innocentiae 
morum omniumque virtutum, quae a religione sponte 
proficiscuntur, parens educatrixque Ecclesia. Quicumque 
religiose integreque praecepta sequuntur Evangelii, hoc 
ipso longe a socialismi suspicione abesse necesse est, 
Iubet enim religio uti Deum colere ac metuere ita sub-
esse atque obtemperare potestati legitimae ; vetat quip-
piam seditiose facere : vult salvas suas cuique res, salva 
iura: qui maiores opes habent, eos inopi multitudini 
benigne subvenire. Egenos prosequitur omni caritatis 
numero, calamitosos suavissima consolatione perfundit, 
spe proposita bonorum maximorum et immortalium, 

j quae tanto futura sunt ampliora, quanto aut gravius 
homo laboraverit aut diutius. — Quamobrem qui civita-
tibus praesunt, nihil sunt aut sapientius aut opportunius 
acturi, quam si religionem siverint, nulla re impediente, 
influere in animos multitudinis, eosque ad honestatem 
intregritatemque morum praeceptis suis revocare. Eccle-
siae diffidere, eamve suspectam habere, primum est aperte 
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iniustum, deinde, praeter inimicos disciplinae civilis cu-
pidosqne rerura evertendarum, prodest nemini. 

Ingentes motus civicos, turbasque formidolosas, 
quibus est alibi civitatum tremefacta quies, Hungaria 
quidem, Dei beneficio, non vidit. Sed instantia pericula 
Nos pariter ac Vos, Venerabiles Fratres, omnino iubet at-
tendere animum ad cavendum, et maiore in dies studio 
eniti, ut istic floreat vigeatque religionis nomen, suusque 
institutis christianis honos permaneat. — Hac de caussa 
illud in primis optandum, ut Ecclesia toto regno Hun-
garico plena atque intégra libertate fruatur , quali frue-
batur alias, nec nisi ad communem utilitatem uti con-
suevit. îsobis profecto maxime est in votis, ut eae legi-
bus tollantur, quae cum iuribus Ecclesiae discrepant, et 
eius facultatem agendi minuunt, et professioni catholici 
nominis officiunt. Id ut impetretur, Nobis Vobisque, 
quoad per leges licet, constanter elaborandum, quemad-
modum tot iam clari viri hoc eodem proposito elabora-
verunt. Interea, quamdiu sunt illa, de quibus loquimur, 
legum iussa mansura, vestrum est conari ut saluti quam 
minime noceant, admonitis diligenter civibus, quae sua 
sint in hoc genere officia singulorum. Aliquot indicabi-
mus capita, quae perniciosiora ceteris videntur esse. 

Sic, veram amplecti religionem maximum officium 
est, quod nulla hominum aetate potest esse circumscrip-
tum. Nulla Dei Regno infirma aetas. Ut illud quiesque 
novit, ita debet sine ulla cunctatione efficere : ex effici-
endi autem voluntate ius unicuique sanctissimum gignitur, 
quod violari sine summa iniuria non potest. Simili de 
caussa, eorum, qui curam gérant animarum, verissimuni 
idemque permagnum officium est in Ecclesiam cooptare, 
quotquot matura ad iudicandum aetate, ut cooptentur, 
petant. Quamobrem si animarum curatores al terutrum 
malle cogantur, necesse est eos humanarum legum seve-
ritatem potius subire, quam vindicis Dei iram lacessere. 

Ad societatem coniugalem quod attinet, date ope-
rám, Venerabiles Fratres, ut. alte descendat in animos 
doctrina catholica de sanctitate, imitate, perpetuitate 
matrimonii: ut saepe in memóriám populi revocetur, 
coniungia christianorum soli potestati ecclesiasticae, su-
apte natura, subesse :Hquid Ecclesia sentiat et doceat de 
eo, quod matrimonium civile vocant: qua mente, quo 
animo catholicos homines istiusmodi parere legi opor-
tea t : non licere catholicis, idque maximis de caussis, 
nuptias cum christianis coniungere a professione catholica 
alienis ; quique id facere, non ex auctoritate indulgentia-
que Ecclesiae ausint, eos in Deum, in Ecclesiam ipsam 
peccare. Cumque haec res tanti sit, quanti videtis esse, 
universi, ad quos ea cura spectat, quantum possunt, dili- , 
gentissime provideant ut ab eiusmodi praeceptis nemo | 
ulla ratione discedat. Eo vel magis quod, si alia in re, i 
certe in hac, de qua dicimus, optemperatio Ecclesiae 
cum salute reipublicae necessariis quibusdam est nexa et 
iugata vinclis. Etenim principia, ac velut elementa opti-
ma vitae civilis societas domestica nutricatur et continet : 
proptereaque hinc pendet magnam partem pacatus et 
prosperus civitatis status. Atqui talis domestica societas 
est, qualis exitu matrimonorium efficitur : nec bene eve-
nire matrimonia queunt, nisi Deo moderante et Ecclesia. 

His demotutn conditionibus maritale coniugium, in servi-
tutem redactum variarum libidinum, contra Dei volun-
tatem initum, itaque adiumentis despoliatum caelestibus 
iisque pernecessariis, sublata etiam communione vitae iià 
eo, quod hominum interest maxime, id est in religione, 
fructus acerbissimos gignat necesse est, ad extremam fa-
miliarum civitatumque perniciem. Quamobrem bene, nec 
solum de religione, sed etiam de patria meruisse iudi-
candi sunt catholici viri, qui abhinc duobus annis cum 
Coetus legumlatorum Hungáriáé rogarentur, vellent inhe-
rent rata esse christianorum cum hebraeis matrimonia, 
earn rogationem concordibus animis et libera voce répu-
diaient, et ut antiqua lex de coniugiis probaretur, per 
vicerunt. Quorum suffragiis ex omnibus Hungáriáé parti-
bus comitata est assentiens voluntas plurimorum, idem 
se et sentire et probare luculentis testimoniis confirman-
tium. Similis consensus ût par animi constantia adhibea-
tur, quotiescumque pro re catholica dimicatio si t : iam 
erit consecutura victoria : minimum, experrectior et fruc-
tuosior futura vitae actio, pulso languore excussâque de-
sidia, qua christiani nominis inimici omnem catholicorum 
virtutem utique consopiri vellent. 

Nec minor manabit in civitatem utilitas, si recte ac 
sapienter instituendae iuventuti vel a primis puerorum 
aetatulis consulatur. Is est temporum morumque cursus, 
ut nimis multi nimioque opere contendant vigilantia 
Ecclesiae saluberrimaque religionis virtute prohibere de-
ditam litteris adolescentiam. Adamantur atque expetun-
tur passim scholae, quas appellant neutras, mixtas, lai~ 
cales, eo nimirum consilio ut alumni in summa sanctissi-
marum rerum ignoratione nullaque religionis cura ado-
lescant. Eiusmodi malum quia et latius et maius est, 
quam remedia, propagari sobolem videmus bonorum 
animi incuriosam, religionis expertem, persaepe impiam. 
Tantarn calamitatem ab Hungaria vestra, Venerabiles Fra-
tres, omni, quo potestis, studio et contentione defendite. 
Adolescentes vel a pueritia ad christianos mores christianam-
que sapientiam inforinari, non modo Ecclesiae, sed etiam rei-
publicae hodie tanti interest, ut pluris interessenon possit. 
Id iam plane intelligunt, quicumque recte sapiant : prop-
tereaque catholicos homines multis locis magno numero 
videmus de fingendis probe pueris vehementer sollicitos, 
in eaque re praecipuam et constantem operam, nec 
sumptuum nec laborum magnitudine deterritos, collocare. 
Non absimili proposito multos quoque ex Hungáriáé no-
vimus idem eniti et efficere : nihilominus sinite, Venera-
biles Fratres, ut episcopale studium vestrum magis ma-
gisque incitemus. — Nos profecto, rei gravitate perspecta, 
cupere et velle debemus, ut in publica adolescentium in-
stitutione integrum Ecclesiae sit eas explere partes, quae 
sibi sunt divinitus datae : nec facere possumus quin Vos 
flagitemus, ut operam vestram hue studiose conferatis. 
Interea pergite etiam atque etiam patresfamilias monere, 
ne a liberis suis eos celebrari patiantur discendi ludos, 
unde fidei christianae iactura metuatur : simulque efficite, 
ut scholae suppetant sanitate institutionis et magistro-
rum probitate commendabiles, quae auctoritate vestr.» 
et Cleri vigilantia gubernentur. Quod non solum de scho-
lis primordiorum, sed etiam de litterarum maiorumque 
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disciplinarum intelligi volumus. Pia veterum liberalitate, 
maximeque regum et episcoporum vestrorum munificentia, 
domicilia scientiis litterarum tradendis plura et nobilia 
constituta sunt. Floret apud vos memoria et praedicatione 
gratae posteritatis Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus 
Strigoniensis, qui magnum Lyceum catholicum Budapes-
thinum et condidit et censu amplissimo ditavit. Iamvero 
pulcrum est recordari, tantae molis opus effectum ab eo 
pura et sincera intentione religionis cathoiicae promovm-
<lae ; idemque a rege Ferdinando II. confirmatum, ut re 
ligionis cathoiicae Veritas, ubi vigebat, inconcussa persi-
st er et, ubi labefaetata fuerat, repararetur, cultus divinus 
ubique propagaretur. Perspectum Nobis est, quam stre-
nue constanterque curavistis ut istae studiorum optimo-
rum sedes, nihil mutata natura pristina, tales esse per-
severent, quales ipsarum auetores esse voluerunt, hoc est 
Instituta catholica, quorum res familiaris, administratio, 
magisterium in potestate Ecclesiae et Episcoporum per-
manerent. Quam ad rem Vos magnopere hortamur nul-
lám praetermittere opportunitatem, omniaque periclitari, 
ut honestum ac nobile propositum omni ex parte con-
sequamini. Consecuturi autem estis, spectata Regis Apo-
stoliéi eximia pietate, prudentiaque virorum qui reipub-
licae praesunt : neque enim verisimile est passuros, ut, 
quod dissentientibus a catholico nomine communitatibus 
concessum est, id Ecclesiae cathoiicae denegetur. — Quod 
si ratio temporum postulabit, ut in hoc genere aut quae-
dam instituantur nova, aut instituta augeantur, minime 
dubitamus quin patrum exempla renovare, religionem-
que imitari velitis. Immo allatum Nobis est, cogitationem 
iam Vobis esse suseeptam de opportuna palaestra forman-
dis magistris optimis. Saluberrimum consilium, si quod 
aliud, dignum sapientia et virtute vestra : quod ut cele-
riter, Deo adivuante, perficiatis, Nos profecto et cupimus 
et hortamur. 

Verum ad salutem pubheam si tantopere pertinet 
institutio adolescentium in universum, multo pertinet ma-
gis eorum, qui sacris initiari volunt. Ad hoc quidem de-
betis, Venerabiles Fratres, nominatim attendere, in hoc 
maximam partem vigiliarum laborumque vestrorum con-
sumere: sunt enim adolescentes clerici spes et velut in-
choata forma sacerdotum : in sacerdotibus vero quanto-
pere nitatur decus Ecclesiae, et ipsa populorum aeterna 
salus, Vos plane cognoscitis. — Omnino in instituendis 
clericis sunt duae res necessariae, doctrina ad cultum 
mentis, virtus ad perfectionem animi. Ad eas humanitatis 
artes, quibus adolescens aetas informari solet, adiungen-
dae diseiplinae sacrae et canonicae, cauto ut earum do-
ctrina rerum sana sit, usquequaque incorrupta, cum Ec-
clesiae documentis penitus consentiens, hisque maxime 
temporibus, vi et ubertate praestans, ut potens sit exhor-
tari... et eos, qui contradicunt arguere. — Vitae saneti-
tas, qua dempta, inflat scientia, non aedificat, complecti-
tur non solum probos honestosqne mores, sed eum quo-
que virtutum sacerdotalium chorum, unde illa existit, 
quae efficit sacerdotes bonos, similitudine Iesu Christi, 
summi et aeterni Sacerdotis. Hue sane spectant Sacra 
Seminaria: Vosque, Venerabiles Fratres, non pauca ha-
betis tum pueris ad clericatum praeparandii, tum cleri-

cis instituendis praeclare fundata. In iis maxime evigilent 
curae et cogitationes vestrae: efficite, ut litteris discipli-
nisque tradendis lecti viri praeficiantur, in quibus doctri-
nae sanitas cum innocentia morum coniuncta sit, ut in 
re tanti momenti eis confidere iure optimo possitis. Rec-
tores diseiplinae, magistros pietatis eligite prudentia, con-
silio, rerum usu prae ceteris commendatos : communisque 
vitae ratio, auetoritate vestra, sic temperetur, ut non 
modo nihil unquam alumni offendant pietati contrarium, 
sed abundent adiumentis omnibus, quibus alitur pietas : 
aptisque exercitationibus incitentur ad sacerdotalium vir-
tutum quotidianos progressus. Ex industria diligentiae in 
instituendis sacerdotibus posita fruetus pereipietis sumtno-
pere optabiles, munusque vestrum episcopale multo sen-
tietis esse ad gerendum facilius, ad utilitatem uberius. 

Sed ultra tendant paternae curae vestrae necesse est, 
scilicet u t presbyteros in ipsa munerum sacrorum perfun-
tione comitentur. Sollerter et suaviter, uti vestram decet 
caritatem, videte, ne profanos spiritus unquam sumant, 
utilitatum suarum cupiditate, vel negotiorum saecularium 
cura ducantur : immo virtute et recte factis in exemplum 
excellant, de studio precandi nihil unquam remittendo, ad 
mysteria sanetissima caste adeundo. His erecti ac roborati 
praesidiis, quotidianos sacrorum munerum labores ultro 
deposcent, studioseque, ut par est, in excolendis populo-
rum animis versabuntur, maxime ministerio verbi et sa-
cramentorum usu. — Eorum vero redintegrandis animi 
viribus, quas continenter vigere infirmitas humana non 
patitur, nihil propemodum videtur aptius, quam quod 
est alibi in more positum, idque magno cum fruetu, ut 
secedant identidem ad statas animi meditationes, Deo si-
bique unice per id tempus vacaturi. A'obis autem, Vene-
rabiles Fratres, in obeundis pro potestate Dioecesibus, 
sponte et percommoda sese dabit occasio cognoscendi in-
genium et mores singulorum, pariterque videndi in re 
praesenti, qua potissimum ratione aut prohibere, aut 
sanare, siqua insederint, mala necesse sit. Atque ob eam 
caussam, ne vis ecclesiasticae diseiplinae frangatur, adhi-
benda, ubi opus esse videbitur, ad sacrorum canonum 
normám iusta severitas : omnesque intelligant, cum sacer-
dotia, tum varios dignitatum gradus non esse nisi uti-
lium curarum praemium oportere, proptereaque iis reser-
vari, qui Ecclesiae servierint, qui in curanda animarum 
salute desudaverint, qui vitae integritate doctrinâque prae-
stare iudicentur. 

His ornato virtutibus Clero, non exiguam partem 
consultum erit et populo : qui, ut est amans Ecclesiae et 
religionis avitae perstudiosus, facile ac libenter sacrorum 
administris se dabit excolendum. — Sed tamen nulla 
Vobis praetermittenda earum rerum est, quae ad inte-
gritatem doctrinae cathoiicae in multitudine conservan-
dam, diseiplinamque Evangelicam factis, vita, moribus 
retinendam valere videantur. Date operám ut frequenter 
sacrae expeditiones in culturam animorum suseipiantur : 
eisque praeficite viros probatae virtutis, Iesu Christi spi-
ritu animatos, caritate proximorum incensos. — Opinio-
num vel cavendis vel evellendis erroribus, late in vulgus 
disseminentur salubriter scripta, quae cum rerum veritate 
congruant, et ad virtutem conducant. Hoc quidem tarn 
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iaudabili frugiferoque proposito aliquot iam societates 
scimus coaluisse, nec frustra opera consumere. Eas igitur 
et augeri numero et maiore in dies fructuum copia flo-
rere valde cupimus. — Illud etiam volumus, excitari a • 
Vobis universos, sed maxime qui doctrina, qui censu, qui | 
dignitate, qui potentia ceteris antecellunt, ut in omni 
vita, tam privatim quam publice, impensius curent reli-
gionis nomen, Ecclesiae caussam, ductu auspicioque ve-
stro, fortius agent, et quaecumque rei catholicae prove-
hendae instituta sunt vel instituentur, adiuvare, amplifi-
care ne recusent. — Similiter resistere necesse est falla-
cibus quibusdam opinionibus, ad tuendam suum cuiusque 
decus praepostere excogitatis, quae fidei morumque chri-
stianorum praeceptis prorsus repugnant, et multis perni-
ciose flagitioseque factis aditum patefaciunt. — Demum 
necessaria contentio est assidua et vehemens adversus 
non honestas consociationes : quarum est antevertenda 
contagio rationibus omnibus, iis nominatim, quas litterae 
Nostrae Encyclicae alias indicavere. De qua re tanto a 
Vobis maiorem curam adhiberi volumus, quanto plus 
istic numero, opibus, potestate valent eius generis socie-
tates. 

Haec habuimus, Venerabiles Fratres, quae Vobis, 
urgente propositum caritate, perscriberemus : quae toti 
Hungarorum genti prompta ad parendum voluntate ac-
•ceptum iri confidimus. — Ut patres vestri de hoste te-
terrimo magnifice ad Budam triumpharent, non bellica 
tantum fortitudine perfectum est, sed virtute religionis : 
quae quidem vobis, quemadmodum vim magnamque imperi 
auctoritatem initio peperit, ita domi prosperitatem, foris gló-
riám in posterum pollicetur. Ista quidem vel ornamenta vel 
commoda evenire vobis cupimus, idemque precamur, opi-
tulante magna Virgine Matre Dei, cui regnum Hungari-
cum consecratum est, a qua nomen etiam invenit : eadem-
que de caussa opem suppliciter imploramus sancti Ste-
phani, qui rempublicam vestram. omni a se beneficiorum 
genere ornatam et auctam, volens propitius, uti certa 
spes est, respiciet e caelis, firmissimoque patrocinio tue-
bitur. 

Hac igitur spe freti, Vobis singulis, Venerabiles 
Fratres, et Clero populoque vestro universo, auspicem 
•caelestium munerum et paternae benevolentiae Nostrae 
testem, Apostolicam benedictionem peramanter in Domino 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XXII. Augusti 
An. MDCCCLXXXVI. Pontificatus Nostri Nono. 

LEO PP. XIII. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 1. A kétszázados nevezetes emlék-

ünnep. — Ma délután a főváros és a történeti társulat 
együttes közgyűlésén a király ő Felsége magas jelenlété-
ben kezdetüket veszik a hivatalos ünnepélyességek, me-
lyek hivatvák az 1686. szept. 2-iki esemény emlékét 
fenntartani és dicsőiteni. S ha holnap az ország biboros 
főpapja, Simor János herczegprimás ő emja főpapi ke-
kezeit égfelé emeli és ajkai, mély hitének egész varázs-

erejétől ihletve, a „Te Deum"-ot zengik, akkor ezer és 
ezer hálás kebel a fővárosban, de még inkább az egész 
országban együtt fog érezni, ezer és ezer ajk együtt 
fogja zengeni a hála-szózatot a Magasságbelinek a fel-
szabadulás nagy kegyelméért. 

Mert ki tudja, mi történik, ha Abdurrhaman basa 
megtart ja ős Budavárát ? Vájjon minő folytatása lett 
volna a már 145 évre terjedő szomorú helyzetnek ? De 
még inkább mi történt volna Magyarországgal, mi a mű-
velt nyugattal, ha a török fanatizmus uj győzelem má-
morától ittasan újból merészeli támadásait ? 

De minek e kérdések ? tudjuk, mi történt és tudjuk, 
mik voltak e döntő csatának következményei. Felszaba-
dult Buda, de vele egész Magyarország nem sokára; a 
müveit világ biztosan élvezhette a béke áldásait és a ma-
gyar hozzáláthatott hazájának u j felépítéséhez és a ro-
mokból való u j alakitásához. Tény, hogy a félhold fénye, 
mely már három évvel ezelőtt a felszabaditott bécsi szt. 
István templom keresztje fénye elől elhomályosodni kez-
dett, most — Buda vára dicső visszafoglalása után — vég-
képp hanyatlott, ugy hogy az izlam aggressiv politikája 
teljesen megszűnvén, uralma hazánkban megtöretvén, jobb 
állapotoknak, rendezettebb viszonyoknak, az egyház sza-
bad működésének, a haza alkotmányos kormányzatának 
áldásai 1686. szeptember 2-ától származtathatók. Tény 
az, hogy három évvel hazánk felszabadítása után — 1689. 
február 8-án — a mi eddig soha meg nem történt, tö-
rök követség megjelent a bécsi udvarnál azon czélból, hogy 
békét kérjen. 

Ezen tények legvilágosabban mutatják, hogy minő 
horderővel birt a nagy esemény, melynek kétszázados 
emlékét fővárosunk és hazánk most megüli. S ha irók és 
szónokok a közvetlen működő tényezők dicsőitésében fá-
radoznak, illik, hogy mi, kik ezen eseményben a mindent 
hatalmasan és kegyesen elintéző isteni gondviselést első 
sorban tiszteljük, hálatelt szívvel dicsérjük azt a jóságos 
Istent, ki Magyarország Nagyasszonya és első sz. királya 
könyörgésére népét végre felmentette a török iga alól 
és visszaadta a nemzetnek, a hazának külső szabadsá-
gát . . . 

Hálánk továbbá a dicső hadsereget illeti, mely min-
den keresztény nemzetből XI. Incze dicső pápának veze-
tése alatt szent ligává egyesülve az összes kereszténység 
szent ügye gyanánt tekintette hazánk fővárosának fölsza-
badítását és a töröknek elüzetését. Százados küzdelmek 
kimeritették a magyar nemzet erejét és bár mindent 
megtett a legnagyobb erőmegfeszitéssel a mi tehetségé-
ben állott, győzedelmet alig aratott volna, ha kívülről 
segítség nem érkezik, annyival is inkább, mivel itt e ha-
zában volt egy hatalmas párt, mely a török védnöksége 
alatt állván, szivesebben vette volna a pogány hatalom 
fennmaradását, mint elüzetését. Ebből a pártszempontból 
érthető, de hazafias szempontból kárhoztatandó eljárásról 
most nem akarunk szólani — ne vegyüljön üröm a mi 
örömünkbe,sajnos, hogy a dicső győzelem ünnepe meg 
nem lehet fájós emlékek megújítása nélkül. 

A mi nagyban emeli nemzeti nagy ünnepélyünk 
jelentőségét, a mi azt az egész világ előtt nevezetessé 
teszi, az szentséges atyánk „Quod multum" kezdetű 
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augusztus hó 22-én kelt pápai körlevele hazánk püspöki 
karához. Nem rég megemlékeztünk két pápai kitüntetés 
alkalmából a szentszéknek Magyarország iránti állandó 
kegyes jóindulatáról. Mit akkor rövid gyenge szavakban 
mondottunk, az a legilletékesebb helyről a leghizel-
gőbb módon konstatálva lett. Szentséges atyánk szólott a 
nmélt. püspöki karhoz és közvetve a magyar nemzethez^ 
leginkább ennek katholikus részéhez ; szóllott mint atya 
gyermekeihez, mint gyengéden szerető anya magzataihoz. 
Valóban megindító ama kegyesség, amaz elismerés, melyben 
hazánkat részesiti; tiszteletreméltó ama gyengédség, mely-
lyel minden apostoli nyíltság mellett kívánalmát és óha-
jait előtárja, meglepő amaz atyai bölcseség, melylyel épp 
ugy bajainkat, mint ezek orvosságait megjelöli, lekötelező 
ama kegyes kímélet, melylyel állapotainkról értekezik. Meg-
lehet, hogy azért, mert rólunk szól, de — őszintén meg-
vallom — ritkán olvastunk pápai körlevelet, mely oly jóté-
konyan, oly kedvesen hatott lelkünkre, mint a nemze-
tünkhöz intézett „Quod multum" körlevél. 

Itt csak röviden jelezni kívántuk a nagy nemzeti 
ünnep alkalmából szentséges atyánk örök hálára kötelező 
körlevelét; sokkal fontosabbnak tart juk azt, semhogy is-
mételve reá visszatérve ugy magát a nagy jelentőségű 
pápai iratot, mint pedig ama nyilatkozatokat ne tárgyal-
juk, melyekkel a sajtóban találkozunk. 

Visszatérve nagy ünnepünkre, kérjük a jóságos Is-
lent, tartsa meg hazánkat, felséges urunkat, adjon a nem-
zetnek egységet, életerőt és boldogságot, védelmezze a 
népet nehéz napjaiban és ne hagyja el a magyart soha — 
soha! ? 

Budapest, Szept. 1. Egy protestáns hang „Budavár 
visszafoglalásának emlékünnepén.u — 

Mondhatom : érdekes hang ! 
A „Prot. egyh. és iskola Lap" aug. 22-iki vezér-

czikkében szólalt meg. 
Ha laptöltelék helyén szólal vala meg, figyelembe 

sem vennők ; de igy, mint vezérczikket, mint zászlókibon-
tást és hadi jelszót a katholiczizmus ellen, okvetetlen re-
gistrálnunk kell. Budavár visszavivásának kétszázados 
jubileumán ezt is számba kell vennünk. 

Miután „a nemzeti dicsőség nemzeti örömünnepén" 
még a „pogány törököknek is kijuttat" egy kicsit a „ro-
konszenves tiszteletből", — czikkiró egyet fordit örömülte 
arczulatán és — „néma borongással gondol ős Budavá-
rára s a visszafoglalást követő eseményekre." Es ha kér-
dezzük, miért egyszerre a nagy „lelkesedés és nemzeti 
fölbuzdulás" után ez a „néma borongás ?" Czikkiró meg-
felel világosan: „mert, úgymond, a diadalmas győzők 
nyomán a magyar nemzeti uralom helyett az idegen 
soldatesca és hazafiatlan katholiczizmus (sic) nyomult be 
az ősi falak küzé!" Szinte azt kénytelen az ember gon-
dolni, hogy ezeknek a néma borongásu protestáns keb-
leknek talán jobban tetszett volna, ha az a mély „rokon-
szenves tisztelet"-tel üdvözölt török még tovább is ott 
ült volna Magyarország nyakán. 

„Hazafiatlan katholiczizmus!" Mondjunk reá kaden-
cziát ? Minek ! ? Tények beszélnek. Csak azt kérdezzük : 
ugyan hol volt az a „hazafias protestantismus" akkor, 

midőn az a „hazafiatlan katholiczizmus" Magyarországot 
Szent Istvánnak megállapítani s az Árpádok, Anjouk, 
Corvin Mátyások alatt Európa respektált nagyhatalmassá-
gává felvirágoztatni segitett ? . . . 

Czikkiró azt mondja : „ne rekrimináljunk !u Jól van; 
kezdje a collega magán ! Ne hamisítsa meg a történel-
met; ne fogjon rá a katholiczizmusra olyas valamit, a 
mi protestáns mumusnak gyermekek és anyókák elvesz-
tésére a kath. egyházról megjárja, de a történeti valóság 
jogára komoly férfiak közt igényt nem tarthat. 

De ezzel még nincs vége a protestáns hangnak. Ha 
érdekes volt az a múltra nézve : mondhatni, a jövőre 
nézve még érdekesebb ; sőt minden katholikusnak egye-
nesen kihivja figyelmét. 

Czikkiró ugy látja, hogy „a nemzeti kormányra 
jutott utolsó tiz év alatt (Tisza-aeia; mintha az Andrássy-
Deák-Eötvös aera semmit sem tett volna!) nagy dolgot mi-
velt Budapesten : magyarrá tette nemcsak külsőleg, de 
részben belsőleg is a testvér fővárost . . . Szóval Buda-
pestet maholnap teljesen visszahóditotta a magyarság. E 
nagyszerű hóditás, kiált fel szikkiró, legyen példánk az 
egyházi téren!" 

Értsük meg jól ! Protestáns keblek azt a gondola-
tot melengetik magukban, hogy a mit a protestantizmus 
eddig, kivált az „utolsó tiz év alatt" haladt, az mind 
kevés, az — csak „rész." Nekik „teljesen" kell Buda-
pest. Ha a nyájas olvasó ezt nekünk elhinni nem haj-
landó, legyen szives a „Prot. egyh. és isk. Lap" czikké-
nek eme folytatását és végét figyelemmel elolvasni." 

„Az elpusztított pest-budai (prot.) egyházak részben 
már poraikból megelevenedtek. Legelsőül Ó-Buda támadt 
fel hamvaiból, ez vette gyönge szárnyainak testvérei ol-
talma oltalma alá a mult században a pesti és budai hit— 
sorsosokat; most ő is megizmosult s temploma már 100 
év óta terjeszti az evangeliumi világosságot. Azután, a 
mult század végső tizedében Pest is megtette az első ön-
álló lépést és kedvező viszonyok közt, kitűnő vezetők 
alatt (Báthory és Török püspökök) jóval nagyobb és fé-
nyesebb lőn mint 17-ik századbeli elődje. Most vén Bu-
davár ifjú buzgalmu gyermekei mozognak, hogy kétszáz-
éves koporsójukból kitörjenek, templomot építsenek, egy-
házat szervezzenek. 

„A budapesti szép sikerű (fentebb teljesnek hirdetett) 
magyarosítás legyen példája Budapest evangelizálásának. 
Ha a magyarság visszafoglalta őt megillető helyét a fő-
városban, hadd hódítsa vissza erőszakkal (?) elvett terré-
numát a fővárosi protestantizmus is. Az erősödés némely 
jelei már mutatkoznak. Központon és expositurákban se-
rényen folyik a munka. A presbyterium, a helyzet ma-
gaslatán állva, gondosan szervezi a vallásoktatást, erősiti 
gymnáziumát, szaporítja a lelkészi erők számát, szedi össze 
az „elhalt" tagokat, a szétszórt csontokat. Reméljük, hogy 
ezután a vallás-erősítés modern eszközeit is alkalmazni 
fogja : lesznek nemsokára jótékony egyesületei, alapit val-
lásos társulatokat, kezdeményez vallási felolvasásokat, állit 
több cultus-helyet, hogy tömérdek hívének mindenike ré -
szesülhessen az evangelium áldásaiban. 

„Ez uton haladva egy ujabb generatio még megérheti 
Budapest „vallási" visszafoglalásának örömét is!" 
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Ecce : nem is hittük volna, hogy a protestantismus 
már egy ujabb generatio alatt „teljesen" reméli bírhatni 
Budapestet — s Budapesttel együtt, természesetesen, „az 
országot, a hatalmat és dicsőséget" mindenestől. 

Mire nem jó nekünk katholikusoknek Budavár 
visszafoglalásának emlékünnepe ! 

A figyelmeztetést mindenesetre köszönettel vesszük 
s „a vallás-erősítés modern eszközeit" : a jótékony egye-
sületek, vallásos társulatok, vallási felolvasások, „több cul-
tushelyek" stb. felállítását, ugy hiszem, majd mi katho-
likusok is serényebben fogjuk igénybe venni, mint eddig. 

Ha ezt nem tesszük : a protestantizmus bizony-bi-
zony kétszer is meg fogja gondolni, hogy még egy-
szer ily merészen megragadja alvó katholikusaink üstö-
két és ily leleplezetlenül kitárja — reánk vonatkozó érde-
kes terveit. *** 

Veszprém. Főpásztori szózat Budavár visszafogla-
lásának kétszázados örömünnepén : 

Krisztusban kedves Testvéreim és Fiaim ! 
Másfél századnál tovább feküdt Magyarország a po-

gány török lábainál megtörve, letiporva, megalázva ; vá-
rosai, falvai elpusztitva : fiai, leányai leöldösve vagy rab-
lánczra fűzve idegen országokba hurczolva. 

A közös, kegyetlen sors legsúlyosabban nehezedett 
a keresztény katholikus vallásra és szolgáira. Templomai 
kirabolva, romokban, vagy keresztjeik helyén a félhold 
ragyogott. Pöspökök, papok elsők estek áldozatul a po-
gány ellenség dühének s a megmenekült csekély számú, 
pásztortalan, elszéledt nyáj, vallási és párttusáktól mar-
czangolva, a vallás vigasztalásától megfosztva, „sirván sir 
és nincs, ki vigasztalja őket." 

Az 1636-ik év szeptember hava 2-ika volt azon, 
nem csak a magyar, hanem a világtörténelemben is 
örökké emlékezetes nap, melyen a török által is az izlam 
védbástyájának, az ozmán birodalom kulcsának, minden 
meghódított városai gyöngyének nevezett Budavár, miután 
145 évig volt a török hatalmában, vitéz ostrommal be-
vétetett, a mely diadalmas tett egész Magyarországot 
a végpusztulás örvényéből s a török igától megszaba-
dítván, a keresztény szabadság és műveltség áldásainak 
visszaadta. Ezen dicső nap kétszázados évfordulója, f'. é. 
szeptember hó 2-án ős Budavárában hálaadó tisztelettel 
s fényes ünnepélyességgel fog megünnepeltetni. De miután 
ama nevezetes győzedelem áldásaiban mindnyájan része* 
szesüliink, méltó, hngy mindnyájan hálákat adjunk érette 
a seregek Urának. 

Elrendelem ennélfogva, hogy a f. é. szeptember hó 
első vásárnapján, szeptember 5-én, a hívek előleges érte-
sítése mellett, egyházmegyém minden plébánia templo-
mában, az oltári szentség kitételével és Te Deummal 
ünnepélyes szent mise mondassák. Ez napi szentbeszéd-
jükben pedig magyarázzák meg a lelkipásztorok hiveik-
nek a két százados évfordulati ünnep jelentőségét, hatha-
tósan buzdítva őket, hogy hálákat adván Istennek ezen s 
minden velünk tett jótéteményeért, imádkozzanak szent-
séges atyánkért XIII. Leo pápáért, aki szeretettel zárja 
atyai szivébe a magyar nemzetet s lélekben jelen lesz 

hálaünuepén. Buzgó imádságunkkal az egyház fejéért 
fizessük le hálatartozásunkat a pápaságnak azon jótéte-
ményekért, melyekkel imáival az egek Uránál, közbenjá-
rásával a fejedelmeknél, áldozataival pénzben, hősökben 
a török hódítás idején, országunkat elárasztotta. 

Imádkozzanak dicsőségesen uralkodó apostoli kirá-
lyunkért s egész felséges uralkodó házáért. Történelmünk 
ezen egyik legfényesebb napja emlékeztessen minden igaz 
magyart, hogy a felséges dynastia nemzeti létünk egyik 
legerősebb oszlopa, hozzávaló törhetlen hüségünk jöven-
dőnk legbiztosabb záloga. 

Könyörögjenek a nemzetek Urához Istenéhez : áldja 
meg e sokszor és keményen megpróbált, de imádandó 
hatalmával csodálatos módon megtartott nemzetet, hogy 
mindazok, a kik e vérrel ázott földön a szent korona 
árnyékában élnek, testvérekké összeforrva, kül- és bel-
ellenségektől megoltalmazva, hitükben erősbödve, a ke-
resztény erkölcsökben gyarapodva, megelégedésben, békes-
ségben munkálhassák ideig- és örökkévaló boldogságukat. 

Kelt Veszprémben, 1886. évi augusztus hó 26-án. 
Zsigmond, s. k. 

püspök. 

IRODALOM. 
Budavár kétszáz év előtti visszahódítására vonatkozó 

monumentális diszkönyvek: 
I. Monumenta Vaticana historium Regni Hungá-

riáé illustrantia. Series secunda. Tomus secundus. Vati-
káni Magyar Okirattár. Második sorozat. Második kötet: 
RELATIONES CARDIN ALIS BÜONVISI in Imperatoris 
et Hungáriáé Regis Curia Nuntii Apostoliéi anno 
MDCLXXXVI. exaratae. In anniversariam arcis Budae 
ducentis abhinc annis recuperatae memóriám typis vulga-
tae. BÜONVISI BIBORNOK BÉCSI NUNTIUS JELEN-
TÉSEI. Budavár fölszabadításának kétszázados emlék-
ünnepe alkalmából közrebocsátva. Budapest, 1886. Frank-
lin-Társulat nyomdája. N. 4-r. CLIV, 308 1. Ára merített 
hollandi papiron 10 frt, velin papíron 8 frt. 

II. BUDA OSTROMÁHOZ. Irta Knauz Nándor. Bu-
dapest, 1886. Franklin-Társulat nyomdája. Kis-ivrét 128 1. 

Az előbbit megnyitja a pápai és a magyar czimert 
összeölelő védangyal gyönyörű metszetű, az előbbi kö-
tetekből már ismeretes képe. Alatta közöltetik XIII. Leo 
pápa beszéde, melylyel 1884. május 25-én az e Monumen-
ták két első kötetének átnyujtásakor a kiadó főpásztori 
kar küldöttségének válaszolt. Következik XI. Incze pápa 
napfény metszetű arczképe, mely a főm. Sim or János 
bibornok-herczeg-primás esztergomi mügyüjteményében 
őrzött művészeti becsű dombormű után készült. A kettős, 
általános és részletes czimlapon és a fejezetek ele-
jén az 1684 iki szent liga létrejöttét megörökitő, és az 
1686-iki évi hadjárat alkalmából veretett érmek rajzai 
láthatók. Magukat az okmányokat megelőzi Fraknói Be-
vezetése, előbb latinul, Rosty K. s. J . tollából, azután 
magyarul. A latin bevezetés czime ez: „Prolegomena. 
Innocentii XI. P. M. in Hungáriáé de Turcarum Jugo 
liberanda Studia et Opera. Auctore Gulielmo Fraknói 
Abbate St. Salvatoris de Sexard, E. C. Varadiensis Cano-
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nico." A magyaré, mely előtt Buonvisi bibornok arczképe 
kéziratának facsimiléjével látható, ez: „Bevezetés. XI. Incze 
pápa és Magyarorszság fölszabadítása a török járom 
alól. Fraknói Vilmostól." Fraknói apát ur e müve mesz-
sze felnyúlva a középkor mélyébe, mint a pápaság. XVI. 
és XVII. századbeli, a mohamedanizmus ellen irányult 
nemzetközi politikájának alapjába, különös tekintettel 
Magyarországra, kimeritő monographia XI. Incze pápa-
ságáról, a mennyiben az a török uralom megtörésére és 
igy Magyarország felszabadítására irányult. Az egyházi 
és világi történelem nem fogja mellőzhetni e kitűnő tör-
ténelmi essayt. Végre következik maga a vaskos kötet 
tulajdonképpeni tárgya : Buonvisi bibornok jelentései és 
más iratai, valamint Cybo államtitkár levelei : „Relationes 
Cardinalis Buonvisi et Epistolae Cardinalis Cybo In-
nocentii XI. R. P. Status Secretarii 1686." 1 - 2 9 5 1. 
A kötetet részletes Index personarum et verum, és egy 
Index epistolaium fejezi be. Végül közöltetik Magyaror-
szág azon főpapjainak névsora, kik a Monumentákra te-
temes összegeket adományoztak. Buonvisi és mások leve-
leinek lémásolásában és kiadásában az orthographiât le-
hetőleg hiven igyekeztek a leirók megtartani. 

Knauz Nándor apátur müve méltóan sorakozik a 
vatikáni Monumentákhoz. Tekintettel ő emja Simor Já-
nos bibornok herczeg-primás félszázados jubileumára is, 
az esztergomi káptalani levéltár adataiból igen ér-
dekes történeti rajzot állított össze arról, mint ő mondja, 
a „nyomorúságról," melyből „legbővebben kijutott az esz-
tergomi káptalannak." Ezzel Knauz hazánk és egyhá-
zunk történetének egy kevésbbé ismeretes részletét vilá-
lágitá meg, és igy mi azt, mint háromszorosan monu-
mentális müvet, a legmelegebben üdvözöljük. 

= Janssen korszakot alkotó müvét, a „Geschichte 
des deutschen Volkes" czimüt, mely a protestantismus 
történetének sok tekintetben össze-vissza törte a mestersé-
gesen és hamisan csinált glóriáját, egymásután angolra, 
francziára és dán nyelvre fordították le. Tőlünk magyar 
katholikusoktól a protestantismus mesterséges glóriája akár 
millennariumokat érhet ! 

VEGYESEK. 
*** Legmélyebb hódoló köszönettel vettük szentséges 

atyánk XIII. Leo pápa „Quod multum" kezdetű, lapunk 
élén olvasható encyclikájának hiteles, latin és magyar 
szövegét. A latin szöveg czime ez : „Sanctissimi Domini 
Nostri Divina Providentia Papae XIII. Epistola En-
cyclica ad Episcopos Hungáriáé. Romae MDCCCLXXXVI." 
Lex. 8-r. 18 1. A magyar szöveg czime ez: „Szentséges 
Atyánknak, Isten Gondviseléséből XIII. Leo pápának 
Apostoli Körlevele Magyarország Püspökeihez. Esz-
tergom, 1886." Lex. 8-r. 16 1. A magyar szöveget is 
közölni fogjuk. 

— A Budapest főváros törvényhatósága és a ma-
gyar történelmi társulat által Budavár visszafoglalása al-

kalmából szept. 1-én szerdán d. u. 5 órakor a fővárosi 
vigadó nagytermében ő felsége a király jelenlétében tar-
tandó díszülés programmja a következő : Elnöki megnyitó 
beszéd, Ráth Károly főpolgármestertől. Báró Kemény 
Gábor m. tört. társulati másodelnök ünnepi beszéde. Em-
lékbeszéd Budavár visszafoglalása kétszázados évforduló-
jának alkalmából gr Széchen Antaltól. Ipolyi Arnold a 
történelmi társulati elnök bemutató levele Buonvisi pá-
pai nunczius jelentéseiből. Az ostrom vázlatos ismerte-
tése dr Károlyi Árpádtól. Ráth Károly főpolgármester 
záró beszéde. 

— A sarthei département katholikus hívei 5000 fran-
kot gyűjtöttek és vittek a mansi püspöknek, hogy a kor-
mány által megnyirbált püspöki dotácziót kiegészítsék. 

— Nem régen jelentettük, mennyire valószínű, hogy 
Bismarck még a jezsuitákat is vissza fogja vezetni Német-
országba. Most olvassuk, hogy a ,Post' czimü sugalmazott 
porosz lap vezérczikkben bizonyította, hogy Bismarck 
herczeg nem vett részt a jezsuitákat száműző törvény 
hozatalában. Ezt a ,Moniteur de Rome' berlini tudósítása 
szerint jeléül tekintik annak, hogy Bismarck herczeg a 
szerzetesrendekre nézve is hajlandó az előbbi status quo-t 
visszaállítani. 

— Elégtétel. A katholiczizmust hazafiatlannak bé-
lyegző „Prot. egyh. és isk. Lap"-pal szemben csakhamar 
megkaptuk az elégtételt. A „Nemzet" szept. 1. második 
vezérczikkében ezt olvassuk: „A história kiszolgáltatta 
már az igazságot, hogy a küzdő felek (katholikusok és 
protestánsok) közül hazafiatlanság miatt nem érhette vád 
egyiket sem." 

— Az olasz katholikus körök és egyletek ez idei 
congressusát, a ,Moniteur de Rome' jelentése szerint, 
szeptember közepében Luccába hivták össsze. A congressus 
programmja igen terjedelmes és aktuális érdekű. Szó lesz ott 
a katholikus actio részletes szervezéséről, a társadalmi ba-
jokról, azoknak okairól és gyógyszereiről, a tanítás é& 
nevelésügyről, a sajtóról és a keresztény művészetről. A 
congressust összehívó körirat továbbá jelenti, hogy 1887 
végén XIII. Leo pápa áldozópapságának félszázados ju -
bileumára egész Olaszországból nagy zarándoklat fog 
Rómába vezettetni. 

— Kovacsóczy István apát-kanonok ö nsga, az egri 
székes főkáptalan egyik érdemdús tagja, nemeslelkü ál-
dozatkészségének s nőnevelésügyünk iránti magas érdek-
lődésének ujabb jelét adta, midőn közelebbről az angol 
kisasszonyok egri nőnevelő intézetében alapítványt tett 
egy növendékleányka neveltetésére, oly értelemben, hogy 
ez alapítványi helyre első sorban a Kovacsóczy-családból 
származó leánykák, s csak ilyenek nem létében tarthatnak 
más leánynövendékek igényt. {Eger.) 

— De Rossi, a katakombák világhírű búvára, e 
napokban igen becses kéziratot ajándékozott XIII. Leo 
pápának. A kézirat czime: „Repertórium librorum om-
nium Vaticani Archivii." Készült e kézirat 1615-ben; nem-
sokára azután nyoma veszett és csak most találták meg. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetèmi ny. r. tanár. 

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Szentséges atyánknak Isten Gondviseléséből XIII. Leo pápának apostoli körlevele Magyaror-
szág püspökeihez. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Budavár visszafoglalásának kétszázados ünnepe. — B u l g á r i a : A katholi-

czizmus helyzetéről Bulgáriában. — L o n d o n : Az angol nevelés összehasonlítva a francziával. — Irodalom: — Vegyesek. 

S Z E N T S É G E S A T Y Á N K N A K 

ISTEN GONDVISELÉSÉBŐL 

2 T I I I . L E O 

APOSTOLI KÖRLEVELE 

M A G Y A K O R S Z Á G P Ü S P Ö K E I H E Z . 

TISZTELENDŐ TESTVÉREINKNEK, 

MAGYARORSZÁG PRÍMÁSÁNAK, ÉRSEKEINEK, PÜSPÖKEINEK 

S EGYÉB EGYHÁZMEGYEI FŐNÖKÖKNEK. 

KIK AZ APOSTOLI SZENK-SZÉKKEL KEGYELEMBEN ÉS 

KÖZÖSSÉGBEN ÉLNEK 

2SXXX. L E O IE5 ^ L IE= .A. . 

TISZTELENDŐ TESTVÉREK 

Ü D V Ö T É S A P O S T O L I Á L D Á S T . 

Amit hőn s régen óhajtottunk, hogy hozzá-
tok, miként néhány más nemzet püspökeihez, 
alkalmasan intézhessük apostoli szózatunkat s 
pedig azon szándékkal, hogy veletek közöljük 
nézeteinket mindarról, ami a kereszténység föl-
virágoztatására s a magyarok üdvére válnék, arra 
épen e napokban legjobb alkalom nyilt, midőn 
Magyarország Buda visszavételének kétszázados 
emlékét örömujjongással üli meg. — A magya-
rok nemzeti dicsőségében örökké kiválóan fog 
ragyogni a tény, hogy őseiteknek jutott osztály-
részül, hogy az ellenség által századon át meg-
szállva tartott fővárost hősies kitartással vissza-
foglalták. Hogy Istennek e jótéteménye iránt 

folyton éljen a szivekben az emlékezet és a hála, 
XI. Iucze pápa méltán elrendelé, hogy szeptem-
ber 2-a, e dicső esemény napja, az egész vilá-
gon szent István, első apostoli királytoknak tisz-
teletére ünnepeltessék. Már pedig eléggé isme-
retes, hogy az apostoli Szent-Széknek része volt, 
még pedig nem utolsó része a szóban forgó 
nagy és szerencsés eseményben, amely a három 
év előtt ugyanazon ellenség fölött Bécsnél kivi-
vott dicső győzelemnek természetes következ-
ménye volt, — s e győzelem, melytől kezdve a 
mohamedánok hatalma Európában hanyatlásnak 
indult, nagyrészt s joggal tulajdoníttatik Incze 
pápa apostoli gondoskodásának. — Különben elő-
deink azelőtt is hasonló alkalmakkor gyakran 
gondoskodtak tanácscsal, segédcsapatokkal, pénz-
zel, szövetséggel Magyarország erejének gyarapí-
tásáról. III. Callistustól kezdve XI. Inczéig több 
pápának nevét kellene e tekintetben dicsőitve 
fölemlitenünk. — Mindnyájuk helyett álljon itt 
egy, VIII. Kelemen, kinek a magyar országgyű-
lés, midőn Esztergom és Visegrád a törökök ha-
talma alól fölszabadult, az ország nyilvános há-
láját rendelé kifejezni, mert elhagyatottságukban 
s majdnem reménytelen állapotukban egyedül ő 
nyújtott idején és bőven segélyt. Miként tehát az 
apostoli Szent-Szék soha sem hagyta el a ma-
gyar nemzetet, valahányszor küzdenie kellett a 
keresztény vallás és erkölcsök ellenségeivel, ugy 
most, midőn ama dicső esemény örömteli emlé-
kén lelkesülnek a kedélyek, e jogosult örömben 
szívélyesen egyesül veletek s tekintve a változott 
időket azt akarjuk, egyedül arra törekszünk, 
hog}^ a hi vöket a katholikus hitvallásban meg-
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erősítsük, s a mennyire tőlünk telik egyszers-
mind hozzájáruljunk a közös veszélyek eltávolí-
tásához, ami által azt is elérjük, hog\r a közjó-
nak szolgálunk. 

Maga Magyarország példa rá, hogy egyeseknek épen 
ugy mint államoknak nem adhat Isten nagyobb ajándékot, 
mint azt hogy elnyerjék az ő kegyelméből a katholikus 
igazságot s azt állhatatosan megőrizzék. E magában véve 
legnagyobb ajándék bőven foglal magában más javakat is, 
melyek segélyével nemcsak az egyes emberek nyerhetik 
el az égben örök üdvüket, hanem magok az államok is, 
valódi nagyságukat és virágzásukat. — Ezt tudva az első 
apostoli király miért sem esdett Istennél forróbban, mi-
ben sem fáradozott annyira, mi után sem törekedett oly 
kitartóan, mint az után, hogy a katholikus hitet egész 
országában elterjeszsze s már kezdettől fogva biztos 
alapokra fektesse. Tehát már hajdan is közös törekvések 
és közös feladatok fűzték a magyar királyokat és a ma-
gyar nemzetet a római pápákhoz, s e kapcsot az utókor 
soha sem tépte szét. István országot alapított : de a ki-
rályi koronát csakis a római pápától kapta ; a pápai ha-
talom kente föl királylyá, viszont ő országát az apostoli 
Szent-Széknek ajánlotta föl ; királyi bőkezűséggel számos 
püspöki széket alapított, sok üdvös intézményt alkotott, 
s viszont ez érdemei az apostoli Szent-Szék részéről a 
legnagyobb jóakarattal és sok tekintetben rendkívüli en-
gedményekkel találkoztak. A hitből, az áhítatból merí-
tette a szent király a világosságot törekvéseiben, a böl-
cseséget kormányzásában; miként nem is másban, csak 
az állhatatos imában nyerte ama lelki erőt, melylyel majd 
a lázadók ádáz összeesküvéseit nyomta el, majd győ-
zedelmesen verte vissza az ellenségek támadásait. — Ek-
ként a vallás oltalma alatt jöt t létre országtok, a vallás-
nak védelme és vezérlete alatt nyeré államotok épülete 
nemcsak betetőzését, hanem egyszersmind szilárdságát és 
dicső hírnevét. Magyarország a királyától és atyjától 
örökség gyanánt nyert hitet szentül megőrzé a legválsá-
gosabb időben is, sőt még akkor is, midőn a szomszéd 
népeket veszedelmes tévely szakitá el az egyház anyai-
kebeléről. — Az apostoli királyban, a püspökökben, a 
népben a katholikus hittel együtt állándóan megmaradt 
az apostoli Szent-Szék iránti hódolat és kegyelet ; s vi-
szont a római pápák állandóan tanúsították jóakaratukat 
a magyarok iránt. S ma annyi századok és események 
után a régi viszony Isten kegyelméből fönnáll ; s ősei-
teknek ama dicső erényei az utódokban sem haltak ki. 
Mert kétségtelenül dicséretre méltó : a püspöki hivatás ) 
teljesítése körül kifejtett sikeres munkásság, a köznyo- j 
mor áldozatkész enyhítése, az egyház jogainak védelme-
zésében tanúsított buzgóság, a katholikus hit fentartására j 
irányuló állhatatosság és lelkesedés. 

Ezek láttára örömmel telik meg lelkünk, és Nek-
tek, Tisztelendő Testvérek, valamint a magyar nemzet-
nek szívesen adózunk méltó elismerésünkkel. — De nem 
mellőzhetjük hallgatással, a mi különben senki előtt sem 
titok, mennyi ellensége van korunkban az erénynek, hány-
féle cselfogással támadnak az egyház ellen, mennyire in-
dokolt a félelem, hogy a megingatott hit lankad majdan 

ott is, a hol legszilárdabban állt és legmélyebb gyökere-
ket vert. Elég megemlítenünk a bajok leggyászosabb 
forrását, a uaturalismus és rationalismusnak mindenfelé 
elhintett tételeit. — Ehhez járul a romlásra vezető szám-
talan csáb ; az állami hatalomnak olykori idegenkedése 
vagy nyilt elszakadása az egyháztól ; a titkos társulatok-
nak makacs merészsége, az if júság nevelésében többnvire 
Istenre való tekintet nélkül követett rendszer. Már pedig 
ha valaha, ugy bizonyára korunkban be kellene látni és 
érezni, mennyire alkalmas, sőt szükséges a katholikus 
vallás a társadalom nyugalmának és javának biztosítá-
sára. A mindennapi tapasztalás ugyanis bizonyítja, hová 
akarják sodorni az államokat azok, kik nem tisztelnek 
semmi tekintélyt s gonosz vágyaikat semmiben sem fé-
kezik. Senki előtt sem lehet többé titok, mit terveznek, 
mily fogásokkal élnek, mily makacsok törekvéseikben. — 
A legnagyobb birodalmak, a legvirágzóbb államok szün-
telen kénytelenek küzdeni oly faj ta emberek ellen, a kik 
ugyanazon elvek és üzelmek szolgálatában tömörülve 
folyton veszélyeztetik a közbiztonságot. — E veszélyes 
jelleget öltött bajokon több helyütt a legjobb szándék-
kal ugy véltek segíthetni, hogy azok ellen az állami ha-
talom és törvény tekintélyét alkalmazták. Pedig a socia-
lismusból folyó veszélyek ellensúlyozására csak egy al-
kalmas és hathatós eszköz van, melynek mellőzésével vajmi 
keveset ér a büntetéstől való félelem: ez az eszköz pedig 
nem egyéb, mint a híveknek a vallásban való oktatása 
és az Isten és az egyház iránt való tisztelet- és szeretet-
ben való megőrzése. Mert az egyház a vallásnak legszen-
tebb őre, a tiszta erkölcsnek és minden erénynek, mely 
a vallásból önkényt foly, szülője és nevelője. A ki hiven 
és mindenben az evangelium törvényei szerint él, az már 
ez által is szükségképen távol áll a socialismus gyanú-
jától. Mert a vallás ép ugy parancsolja az Isten iránti 
tiszteletet és félelmet, mint a törvényes hatalom iránt való 
alárendeltséget és engedelmességet. Tiltja a lázadást, pa-
rancsolja a tulajdon- és a jognak sértetlenségét, s köve-
teli, hogy a gazdagok a szűkölködők nyomorán készség-
gel segítsenek. — A legodaadóbb szeretettel karolja fel 
az iuségeseket, édes vigaszszal tölti el a szerencsétleneket, 
kecsegtetvén őket a legfőbb és el nem muló javak remé-
nyével, melyek annál bővebbek, mennél súlyosabb és 
tartósabb volt a szenvedés. Azért az állam élén állók 
bölcsebben és czélszerübben nem intézkedhetnek, mintha 
a vallásnak a lelkekre való befolyását semmikép sem 
akadályozzák, és engedik, hogy azok a vallás parancsai-
val a jó és tiszta erkölcsre vezéreltessenek. Bizalmatlan-
kodni és gyanakodni az egyház ellen, először is nyilván-
való igazságtalanság, de meg nem is használ senkinek, 
csak az állami rend ellenségeinek s a mindent fölforgatni 
törekvő elemeknek. 

Magyarország Isten segedelmével nem volt ugyan 
színhelye azon iszonyú népzendüléseknek és rémületes 
zavargásoknak, melyek másutt megrendítették az államok 
nyugalmát. De a fenyegető veszély Minket is, Titeket is, 
Tisztelendő Testvérek, komolyan int és figyelmeztet, 
hogy mindinkább őrködjünk és törekedjünk, hogy Ma-
gyarországon virágozzék, uralkodjék a vallás s a keresz-
tény intézmények tiszteletben tartassanak. Azért óhaj-
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tandó mindenekelőtt, hogy az egyház egész Magyaror-
szágon teljes és sértetlen szabadságot élvezzen, ama sza-
badságot, melynek máskor örvendett s melyet csakis a 
közjóra szokott használni. Ugyanis leghőbb vágyunk, 
hogy a törvényből eltávolittassék mindaz, a mi az egy-
ház jogaival nem áll öszhangzásban, cselekvési képessé-
gét csökkenti s a katholikus hitvallással ellenkezik. S 
arra, hogy ezt elérjük, Nekünk is, Nektek is, a mennyire 
a törvények engedik, állandóan kell törekednünk, miként 
ezt már sok jeles férfiú tette. — Addig is, mig e törvé-
nyek szabványai fennállanak, a ti hivatástok azon lenni, 
hogy e törvényekből a hivekre mennél kevesebb kár há-
romoljék, figyelmeztetve serényen a hiveket, mik e te-
kintetben kötelességeik. Néhány pontot jelzünk, melyek a 
többieknél ártalmasabbaknak látszanak. 

Igy, az igaz vallást elfogadni az emberek legfőbb 
kötelessége, melyet nem lehet meghatározott emberi korra 
szorítani. Isten országára nézve nincsen gyönge kor. Amint 
ezt valaki tudja, minden késedelem nélkül meg is kell 
tennie s az elhatározás e tet t re mindenkinek legszentebb 
jogot ad, melyet sérteni a legnagyobb jogtalanság nélkül 
nem lehet. Hasonló okból mindazoknak, kik a lelkek üd-
vét gondozzák, a mily igaz oly fontos kötelességök az 
egyház kebelébe fölvenni mindenkit, a ki abba fölvétetni 
óhajt, mihelyt koránál fogva eszével élni képes. Ha en-
nélfogva a lelkipásztorok e kettő között kénytelenek vá-
lasztani, inkább kell elviselniük az emberi törvények szi-
gorát, mintsem hogy magukra vonják a büntető Isten 
haragját . 

A mi a házassági frigyet illeti, azon legyetek, Tisz-
telendő Testvérek, hogy mély gyökeret verjen az embe-
rek szivében a házasság szentsége, egysége és fölbontha-
tatlanságáról szóló katholikus tan ; gyakran emlékeztessé-
tek a hivőket, hogy a keresztény házasság természeténél 
fogva egyedül az egyházi hatalomnak van alávetve : mit 
tanit az egyház a polgári házasságról, mily szándékkal 
és lelkülettel engedelmeskedjék a katholikus ember e 
törvényeknek ; hogy a katholikus embernek tilos és pe-
dig a legfontosabb okoknál fogva tilos a katholikus hit-
valláson nem lévő keresztényekkel házasságra lépni, s 
hogy a ki ezt az egyház meghatalmazása és engedélye 
nélkül tenné, 81Z Isten és egyháza ellen vétkezik. S 
miután e dolog, miként látjátok, oly nagy horderejű, mind-
azok, kikre tartozik, lehetőleg lankadatlan buzgalommal 
gondoskodjanak, hogy senki az egyház e parancsát és 
semmi módon meg ne szegje. Annyival inkább, minthogy 
ha valamiben, ugy bizonyára ez ügyben, melyről szólunk, 
az engedelmesség az egyház;iránt szükségképen összefügg 
az állam javával. Mert az állami élet alapját, s hogy ugy 
mondjuk, legjobb elemeit a család ápolja és foglalja ma-
gában, s azért a családtól függ nagyrészt az állam bé-
kéje és jóléte. Már pedig a család olyan, a milyenné 
azt a házasság teszi, s nem lehet boldog házasság, ha-
csak az Isten és az egyház törvénye nem szabályozza. 
Ezen föltételek mellőzésével létrejött, a különféle szenve-
délyek rabszolgaságába sülyedt, az Isteu akarata ellenére 
kötött s épp azért az annyira szükséges mennyei segély-
től megfosztott házassági frigy, melyben hiányzik még 
az életközösség is az ember legfőbb érdekében a vallás-

ban, — e házassági frigy a család és az államok vég-
romlására szükségkép a legkeserűbb gyümölcsöket hozza. 
Azért kétségkívül nem csak a vallás, hanem a haza kö-
rül is nagy érdemeket szereztek maguknak azok, a kik 
két évvel ezelőtt egy lélekkel, nyilt s bátor szavazatuk-
kal visszavetették a magyar országgyűlés elé terjesztett, 
a keresztények és zsidók közt kötendő házasságról szóló 
törvényjavaslatot s keresztül vitték, hogy a régi házassági 
törvény érvényben maradjon. E férfiak szavazata széles 
Magyarországon számtalanok tetszésével találkozott, kik 
nyíltan bizonyították, hogy ők is ugy éreznek, s maga-
tartásukat helyeslik. Ily egyetértés, ily állhatatosság ural-
kodjék közöttetek mindannyiszor, valahányszor a katho-
likus ügyért küzdeni kell, s megjön a győzelem, vagy 
legalább is annyit értek el, hogy távol űzve a közönyt 
és tétlenséget, melylyel a kereszténység ellenségei kétség-
kivüi elaltatni óhajtanák a katholikus tetterőt, élénkebb 
és sikeresebb lesz e küzdelem. 

Nem kisebb haszon háramlik az államra, ha az if jú-
ság helyes és bölcs nevelésére már a gyermekkortól 
fogva kellő gond fordittatik. Korunkat és erkölcseit jel-
jemzi az. hogy nagyon sokan vajmi nagy törekvéssel 
azon vannak, hogy a tanuló ifjúság, az egyház őrködése 
s a vallás legiidvösebb befolyásától távol tartassék. Ked-
velik és sürgetik mindenfelé az úgynevezett felekezetnél-
küli, vegyes és laikus iskolákat, azon szándékkal ugyanis, 
hogy a tanulók a legszentebb dolgokat illetőleg a leg-
nagyobb tudatlanságban és teljes vallásközönyben nője-
nek fel. 

S mivel a baj terjedtebb is nagyobb is, mint az al-
kalmazott orvosság, látjuk, mint szaporodik a lelki ja-
vakkal mit sem törődő, vallástalan s gyakran istentelen 
ifjú nemzedék. E nagy csapást, Tisztelendő Testvérek, 
minden tőletek telhető gonddal és törekvéssel tartsátok 
távol a ti magyar hazátoktól. Hogy az ifjúság már 
gyermekkorától kezdve a keresztény erkölcs- és keresz-
tény bölcseségben neveltessék, az manap nemcsak az 
egyháznak, de az államnak is lehető legnagyobb ér-
dekében áll. Belátják ezt mindazok, a kik helyesen gon-
dolkoznak ; azért látjuk, mily buzgón gondoskodnak sok 
helyütt és számosan a katholikusok közül az if júság val-
lásos neveléséről, s nem rettenve vissza bármi nagy ál-
dozattól vagy fáradságtól, erre törekednek leginkább és 
állhatatosan. Tudjuk, hogy Magyarországon is sokan ha-
sonló szándékkal ugyanerre törekesznek és ugyanabban 
fáradoznak, mindazonáltal engedjétek meg, Tisztelendő 
Testvérek, hogy püspöki buzgóságtokat mindinkább ser-
kentsük. Nekünk, fölfogva a dolog nagy horderejét, bizo-
nyára óhajtanunk s akarnunk kell, hogy az ifjúság nyil-
vános oktatásában az egyház szabadon teljesíthesse azon 
föladatát, melyet Istentől nyert, s nem tehetjük, hogy 
kérve ne kérjünk Titeket, hogy erre buzgón törekedje-
tek. — Azonban ne szűnjetek meg ez után is inteni a 
család-atyákat, hogy gyermekeiket ne küldjék oly inté-
zetekbe, ahol keresztény hitök veszélyeztetve van, s egy-
szersmind gondoskodjatok oly iskolákról, melyek a ti 
fenhatóságtok és papságtok felügyelete alatt állva, kifo-
gástalan oktatással s vallásos tanítókkal tűnjenek ki. 

S ezt nemcsak az elemi, hanem a közép- és felső-
19* 
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iskolákról is akarjuk értetni. Őseiteknek s leginkább ki-
rályaitoknak és püspökeiteknek kegyelmes bőkezűsége és 
jótékonysága számos és jeles tudományintézetet létesitett. 
Elénk emlékezetben él nálatok a bálás utókor által di-
csőitett Pázmány Bibornok, esztergomi Érsek, a ki a bu-
dapesti katholikus nagy egyetemet alkotá s bő alapit-
ványnyal ellátá. Valóban jól esik visszaemlékeznünk, liogy 
e nagy müvet, azon tiszta és őszinte szándékkal létesité, 
hogy á kath. hit terjesztessék, s II. Ferdinánd ezen inté-
zetet megerősité, hogy a kath. vallás ott, a hol uralko-
dott, rendithetlenül fennálljon, a hol megingattatott, ismét 
helyreálljon s az isteni tisztelet mindenütt terjedjen. — 
Jól tudjuk, mily serényen és állhatatosan fáradoztatok 
azon, hogy a jeles tudományok e csarnokai megtartva 
eredeti jellegüket, maradjanak a minek alapitóik szándéka 
szerint lenniök kellett, azaz katholikus intézetek, melyek 
belügyei, igazgatása és tanitó kara, folyton a egyház s 
a püspökök joghatósága alatt álljanak. Azért a legbuz-
góbban hivunk fel Titeket, ne mulaszszatok el semmi 
alkalmat s kisértsetek meg mindent, hogy e jó és nemes 
czélt mindenképen elérjétek. S el fogjátok érni, tekintve 
az apostoli király kiváló vallásosságát s a kormány élén 
állók bölcseségét, mert valószinüleg nem fognák tűrni, 
hogy az, a mi a katholikus egyházon kivül álló felekeze-
teknek megadatott, a katholikus egyháztól megtagadtas-
sék. S ha a körülmények követelnék, hogy u j intézetek 
létesitessenek, vagy a meglevők bővíttessenek, legkevésbbé 
sem kételkedünk, hogy atyáitok példáit megújítani s 
vallásosságukat utánozni fogjátok. — Sőt hirül vettük, 
hogy már is foglalkoztok egy, jeles tanítók képzésére al-
kalmas intézet felállításának eszméjével. Igen üdvös szán-
dék ; ha valami, ugy ez méltó bölcseségtekhez és buz-
góságtokhoz, és hogy e szándékot, Isten segítségével, 
gyorsan megvalósítsátok, azt igazán óhaj t juk és Titeket 
arra buzdítunk. 

Azonban, ha egyáltalán a közjónak annyira érdeké-
ben áll az ifjúság neveltetése, ugy még inkább érde-
kében áll azok neveltetése, kik a papi pályára készül-
nek. Erre, Tisztelendő Testvérek, legjobban kell töreked-
netek, erre legtöbb gondot és fáradságot fordítanotok, mert 
a növendékpap a papnak reménye, és megkezdett képe : s 
mennyire függ a papoktól az egyház disze s egyszersmind a 
népek örök üdve, azt Ti jól tudjátok. — A növendékpapok 
nevelésében okvetetlenül kettő a szükséges: a tudomány, 
az ész müvelésére, az erény, a lélek tökélesbülésére. — 
Azon tanulmányokon kivül, melyekben az if júkor szokott 
kiképeztetni, adassék elő a hit- és az egyházjogi tudo-
mány azon elővigyázattal, hogy e tudományok tana józan, 
mindenünnen kifogástalan, az egyház tanával teljesen 
öszhangzó,' s a mi különösen korunk követelménye, nagy 
mérvben alapos és bő legyen, hogy inthessen és az ellen-
mondókat megczáfolhassa. — Az életszentség, mely nél-
kül a tudomány felfuvalkodottá tesz és nem épit, magá-
ban foglalja nemcsak a közönséges erkölcsös életet, ha-
nem egyszersmind a papi erények amaz összegét, mely-
ből ered a Jézus Krisztushoz, az örök Főpaphoz való 
hasonlatosság, a papi tökéletesség e lényege. Ez a czél-
juk a papnöveldéknek : s Ti, Tisztelendő Testvérek, nem 
kevéssel s jól alapitottakkal rendelkeztek, részint olya-

nokkal, melyek a papságra szánt gyermekeknek előké-
szitői, részint olyanokkal, melyekben a növendékpapság 
képeztetik. Ezekkel foglalkozzatok, ezek fölött őrködjetek 
leginkább ; azon legyetek, hogy a tanítás és nevelés józan 
tudományban és életszentségben egyaránt kitűnő férfiak 
kezeibe tétessék le, hogy ily nagy horderejű ügyben ben-' 
nök föltétlenül megbízhassatok. — Olv tanárokat és lelki 
vezéreket válasszatok, a kik okosság-, bölcseség- s tapasz-
talatban a többiek közül kiválnak : a belszervezetet pedig 
akként intézzétek, hogy a növendékek ne csak ne láthassa-
nak soha semmit, a mi az áhítattal ellenkezik, hanem bővel-
kedjenek mindazon segédeszközökben, a melyek az áhí-
tatot ápolják, s alkalmas gyakorlatokkal serkentessenek, 
ho gy a papi erényekben napról-napra előmenetelt tegye-
nek. A papság nevelésére fordított gond és szorgalmatok 
a legkívánatosabb gyümölcsöt fogja Nektek teremni, s 
érzeni fogjátok, hogy püspöki hivataltokat sokkal köny-
nyebben és sokkal nagyobb haszonnal viselhetitek. 

Szükséges azonban, hogy még továbbra terjedjenek 
ki atyai gondjaitok, arra t. i., hogy papjaitokat köteles-
ségeik teljesítésében figyelemmel kisérjétek. Bölcsen és 
szelíden, miként ez hozzátok illik, őrködjetek, hogy vi-
lágias szellemet soha sem öltsenek, hogy haszonvágy és 
világi gondok ne vezéreljék őket, sőt inkább erényeik-
és szent életükkel példa gyanánt ragyogjanak, mit sem 
lankadva soha az ima buzgalmában s tiszta szívvel já-
rulva a legszentebb titokhoz. — E védvekkel fölbuzditva 
és megerősítve önkényt fognak vágyódni mindennap szent 
hivataluk munkája után, s a mint kell, buzgón fogják 
főleg a szent ige hirdetésével és a szentségek kiszolgálta-
tásával a lelkek üdvét munkálni. Ama lelki erők vissza-
szerzésére, melyek az emberi gyarlóságnál fogva nem 
tárt ják meg állandóan elevenségüket, semmi sem alkal-
masabb, mind a már másutt nagy sikerrel alkalmazott 
gyakori visszavonulás a magányba, hogy ott elmélkedve 
csak Istennel s lelkiüdvükkel foglalkozzanak. Nektek pe-
dig, Tisztelendő Testvérek, valahányszor tehetségtek sze-
rint, egyházmegyéiteket látogatjátok, önkényt fog nyilni 
kedvező alkalom arra, hogy megismerjétek az egyesek 
lelkületét és erkölcseit s egyszersmind lássátok a heh' 
szinén, miként kelljen legjobban alkalmazni vagy tilalmat 
vagy orvoslást, ha netán valami bün fészkelte volna be 
magát. S nehogy az egyházi fegyelem lazuljon, a hol 
szükségesnek tart játok, alkalmazzatok a szent kánonok 
szabványaihoz mért igazságos szigort, s tudják meg mind-
nyájan, hogy mind a papi hivatalok, mind a papi méltó-
ságok különféle fokozatai, csak hasznos szolgálatok ju-
talma lehetnek s azért azoknak tartatnak fön, a kik az 
egyháznak szolgáltak, a kik a lelkek üdvének munkálá-
sában fáradoztak, kik feddhetetlen életükkel és tudomá-
nyukkal tűntek ki. — Ezen erényekkel diszeskedő pap-
ság által nem csekély részben lesz gondoskodva a népről 
is, mely a hogy szereti az egyházat és hi ven ragaszkodik 
ősi vallásához, ép oly készséggel és örömest bizza lelki 
üdvének munkálását az oltár szolgáira. — Azonban mit-
sem szabad elmulasztanotok ami alkalmas arra, hogy a 
katholikus hit a hivők seregében tisztán megőriztessék s 
az evangeliumi fegyelem a tettben, az életben, az erköl-
csökben fentartassék. Gondoskodjatok, hogy a lelkek üd-
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vének eszközlésére többször tartassanak 3zent missiók, s 
ezek élére állítsatok elismert szentségü férfiakat, a kiket 
Jézus Krisztus szelleme lelkesít s a felebaráti szeretet 
hevít. — Az uralgó tévelyek távoltartására és kiirtására 
terjesztessenek a nagy közönség között hasznos iratok, 
melyeknek tartalma megfeleljen az igazságnak és előse-
gítse a jó erkölcsöket. — Jól tudjuk, hogy ezen dicsé-
re t re méltó és hasznos czélra már néhány társulat jött 
létre s nem sikertelenül működik. Nagyon óhajtjuk te-
hát, hogy e társulatok mind számban szaporodjanak, mind 
napról-napra bővebben gyümölcsözzenek. Azt is akarjuk, 
hogy buzdítsatok mindenkit, különösen azokat, a kik 
másokat tudományban, vagyonosságban, méltóságban, te-
kintélyben felülmúlnak, hogy mindenütt és mindenkor, a 
magán életbe n épen ugy, mint a nyilvánosság előtt ki-
váló gondot fordítsanak a vallásra, erélyesen védjék a ti 
vezérletetek mellett az egyház ügyét, s ne vonakodjanak 
segélyezni, gyarapítani mindazt, a mi a katholikus ügy 
előmozdítására létesülni fog. Hasonlóképen szembe kell 
szállni azon csalékony balvéleményekkel, melyek a ke-
resztény hit és erkölcs parancsaival teljesen ellenkeznek, 
és sok veszedelem- és bűnténynek utat nyitnak. — Végül 
kitartóan s minden erővel kell küzdeni a nem tisztes tár-
sulatok ellen, melyeknek mételyét el kell távolítani min-
den eszközzel, névszerint azokkal, melyeket más körle-
velünkben jeleztünk ; s azt akarjuk, hogy ez ügyre annál 
nagyobb gondot fordítsatok, mennél erősebbek itt szám-
ban, vagyonban, hatalomban az e nemű társulatok. — Eze-
ketakartuk, Tisztelendő Testvérek, szeretettől ösztönöztetve 
írni, — s él Bennünk a bizalom, hogy szavainkat az 
egész magyar nemzet készséges engedelmességgel fogja 
fogadni. — Őseiteknek a félelmetes ellenség fölött Bu-
dánál oly dicsőn kivívott győzelme nemcsak a harczi vi-
tézségnek tulajdonítandó, hanem a vallás erejének is, 
mely valamint kezdetben országtok hatalmának és nagy-
ságának szülője volt, ugy a jövőre nézve a hazán belül 
a jólétnek, a haza határán tul, a dicsőségnek záloga. — 
Hogy e dicsőség, e jólét, nektek, Isten Anyjának a Bol-
dogságos Szent Szűznek esedezése által, kinek oltalmába 
Magyarország fölajánltatott s kitől nevét is nyeré, osz-
tályrészül jusson, szívből kívánjuk ; s ugyanez okból buz-
gón kérjük Szent István pártfogását, aki országtokat a 
jótétemények minden nemével ékesité és gyarapitá s mi-
ként reméljük, arra kegyelmesen tekint le az égből s 
megvédi azt hatalmas pártfogásával. 

E reményben szivünk teljéből adjuk az Urban 
Reátok. Tisztelendő Testvérek, egyenkint, papságtokra és 
összes népetekre a mennyei adományoknak zálogát, atyai 
jóa karatunknak jelét, apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, Szent Péternél 1886. augusztus 
22-én, pápaságunk kilenczedik évében. 

XIII. LEO PÁPA. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 3. Budavár viszszafoglalásának 

kétszázados ünnepe. — A nagy nemzeti és nemzetközi 
ünnepély két főmozzanata elmúlt. Szept. 1-én a délutáni 
órákban volt a főváros és a történelmi társulat együt-

tes diszgyülése, tegnap pedig — e hó 2-án, a tu-
lajdonképeni évfordulón — volt az ünnepélyes nagy-
mise, egyházi szt. beszéd és az emléktábla leleplezése. 

Szóljunk röviden mind a kettőről. A díszülésen, mely-
nek kiváló fényt 0 felsége, urunk és királyunk, legma-
gasabb jelenléte kölcsönzött, szt. István koronájának 
mind a bárom bibornoka, számos főpap, több külföldi 
küldöttség, ünnepi közönség, de elenyészőleg kevés aris-
tokraczia volt együtt, hogy rekkenő hőségben végig hall-
gassa a hat pontból álló programmot. A kelleténél to-
vább szőtt beszédek nagy próbára tették a hallgatóság 
türelmét . A történelmi társulat alelnöke református 
szempontból nézte a XVI. és XVII. század eseményeit, 
kiválóan Erdély helyzetét. Vitatkozzanak vele a történé-
szek, találnak kétségkívül sok pontot beszédében, me-
lyekben még a laikus is megütközött. Ez nem történet-
írás, ez történetcsinálás volt. Az utóbbiban különben min-
dig nagy mesterek voltak a protestánsok. Gróf Széchen 
Antal értekezése magasröptű világpolitikai essay, melyhez 
ugyan szintén férne több észrevétel, de ezeket mellőzve szí-
vesen konstatáljuk, hogy ő — a sorrendben harmadik szó-
nok — először emlité fel XI. Incze pápa nevét, kinek Isten 
után legnagyobb érdeme van hazánk fővárosának vissza-
hóditásában a hamisítatlan történeti kútfők tanúsága sze-
rint. Nmélt. dr Ipolyi Arnold püspök és a tört. társulat 
elnökének levele, melylyel az 'ezen alkalomból kiadott 
„Monumenta Vaticana" kötetét bemutatta, nemcsak jó-
tevő rövidsége által, de magvas tartalma, emelkedettsége 
és történeti hűsége által is nagyon előnyösen elütött a többi 
felolvasásoktól. Lélekemelő volt a hatalmasan kitörő loya-
litás nyilvánulása, mely mindannyiszor ismétlődött, a 
hányszor csak ő felsége magas nevét említették. Többire 
nézve az egész díszülés sokaknak várakozását ki nem 
elégítette. 

Annál fényesebb volt a tegnapi nap délelőttje. Az ün-
nepélyes nagymisét Magyarország herczeg-primása, főmag. 
Simor János, bibornok-érsek ő emja, dr Zalka János 
győri püspök, dr Schlauch Lőrincz szatmári püspök ő nagy-
méltóságaik assistentiája és fényes segédlet mellett tartotta. 
Nagymise után szószékre lépett a biboros főpap és oly meg-
ható beszédet mondott, minőt még keveset hallottunk. 
Történeti beszéd volt az, de ő emja, a biboros szónok 
mélv hite és vallásos ihlete által oly magaslatra felemelve, 
hogy az mindenkit megindított és mélyen meghatott. Az 
ország főpapja és első f'őméltósága beszélhet csak igy. 
Hazánk szomorú állapotát élethűen ecsetelvén, Budavár 
nagy jelentőségét kellő világításba helyezvén, azt a nagy 
és megdönthetetlen igazságot hangoztatta, hogy „az Isten 
adta a győzelmet a keresztények kezeibe," mely igazság 
elismerésében akkor nemcsak a pápa, a király, az összes 
keresztény világ, de még magok a törökök is megegyez-
tek. Az isteni Gondviselés iránt lerótt hála után, keresvén 
ennek főtényezőit, első sorban XI. Incze pápát emelte ki 
a biboros szónok. S a mit felületesség, emberi tekintet 
vagy felekezeti szűkkeblűség elhallgatott, azt az alapos 
történeti tudomány, a nyíltság és tárgyilagosság megér-
demlett fénybe helyezték: a nagy XI. Incze pápa hall-
hatatlan nagy érdemeit. Nagyhatású szónoki fordulatok-
ban egyenkint feltüntette ama sokoldalú üdvös befolyás 
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egyes csatornáit, melyek által XI. Incze pápa ugy a 
hadsereg szervezése, mint ennek dotatiója, a kórház ala-
pítása, a szent liga alakítása által, mint erkölcsi eszkö-
zökkel arra iparkodott hatni, hogy Budavár visszaadassék 
a magyar hazának és e haza a szabadságnak. Megemlé-
kezett I. Lipót császárról és királyról, a dicső hősökről 
és az egyesült keresztény hadakról. Valóban meglepő fordu-
lattal tért azután át a bíboros szónok Eszterházy nádornak 
I. Lipót királyhoz intézett szavaiból, melyeket ez Buda-
vár visszafoglalása után irt vala, mostani viszonyainkra. 
Fogadásszerüen igy fohászkodott ifjú tűzzel a biboros 
főpap: Vitám et sanguinem, életünket és vérünket, ha 
kell, felséges urunkért és királyunkért, kinek azt kíván-
juk, hogy éljen igen soká és háza maradjon fen a világ vé-
géig stb. Nehéz a hatást leírni, melyet e szavak előidéztek. 
Ama feszült figyelem, melylyel Pázmány Péter legméltóbb 
utódjának szavait fogadta a diszes és sokféle gondolkozású 
hallgatóság, lelkesedéssé fokozódott és csak a szent helyre 
való tekintet tartott vissza százakat, hogy hálájoknak zajos 
módon ne adjanak kifejezést. Még olyanok is, kik magyar 
nyelvünket nem értik, — a mint nem egy ember szájából 
hallottuk — egészen meg voltak hatva a bíboros szónok 
érczes hanggal, legbensőbb meggyőződéssel, elragadó ékes-
szólással, lelkesedéssel és egész végig ifjú tűzzel előadott 
szavai által. Valóban az egész ünnepélynek fénypontja volt 
e monumentális beszéd, a melynek meghallgatása kár-
pótolta ama számos fővárosi és vidéki résztvevőket, kik 
e nagy és nevezetes ünnepélyhez egész más reményeket 
és várakozásokat kötöttek. Egyet sajnálunk: hogy teljes 
és hiteles szövegében nem birhatjuk eddig ezt a remek 
beszédet, mely újból megmutatta, hogy a katholiczizmus-
ban kiapadhatatlan erő van, mely a századok folyamán 
soha meg nem gyengülve hódit, épit, fentart és szilár-
dít. Adja a jóságos Isten, hogy ő emjának nagy szivéből 
származott kivánatai teljesüljenek és hogy hazánk bíboros 
főpapja ezek teljesülését még igen soká lássa és látásuk-
ban gyönyörködjék és vigasztalódjék. Fiat , fiat! ? 

Bulgária. Akatholiczizmus helyzetéről Bulgáriában — 
a következő érdekes adatokat veszszük át ft. Petkojf, heb-
roni cz. püspök és a kath. bulgárok apostoli vikáriusá-
nak Drinápolyból ez év nyarán kelt leveléből. 

„Az imént fejeztem be egyházmegyém pásztori lá-
togatását. A jóakarat, melylyel ön a bulgár-egvesültek 
ügye iránt mindig viseltetett, köteleségemmé teszi tudo-
mására hozni némely tényeket, melyeknek tanuja valék, 
s amelyek lehetővé fogják önnek tenni még jobban mél-
tatni e misszió tényleges állapotát. 

A bulgáriai missziónak legfontosabb pontja Malko-
Tyrnovo helysége, mely néhány mérföldre fekszik K i rk -
kliss (Negyven egyház) városától, nem messze a Fekete 
tenger part jától . 

Mikor a Rómával való egyesülés kérdése előtérbe 
lépett, Malko-Tyrnovo, mely akkor csak nagy falu vala 
1200 családdal, nagy lelkesedéssel vett részt e szép moz-
galomban. Szerencsétlenségre azonban e visszatérés Ró-
mához ezerféle módon gátoltatva, mindennemű akadályok 
által hátráltatva, mint annyi sok más helyen, nem muta-
tott oly kitartást, mint várni lehete az őszinteségtől, mely 

azt fölidézte, és fájdalommal kell konstatálnunk, hogy 
alig néhány család maradt hü. 

Nincs szándékom a Rómával való unió történetét 
adni e városra való tekintetből : csak rövid vázlatut nyúj-
tok, a mely megengedi az ön buzgó lelkének, hogy részt 
vegyen fájdalmunkban s reményeinkben. 

T. Wronovski Lukács, rezurrekczionista atya és 
t. Naskidoff Atanáz világi pap kíséretében május hó első 
napjaiban hagytam el Drinápolyt. Utazásom főczélja Malko-
Tyrnovo vala, hol sz. György ünnepét akartam megülni. 
A drinápolyi vilajet (tartomány) Valijának (kormányzójá-
nak) levele a kirkklissi kerület mutessarif-jához (alkor-
mányzójához) és a malko-tyrnovoi járás kajmakamjához 
(közigazgatási főnökéhez) szolgált biztositáskép a tarto-
mány hatóságainál. 

Első nap estéjén Kirkklissba értünk, hol a rezur-
rekczionisták vezetése alatt álló drinápolyi gimnázium egy 
volt növendéke szives vendéglátásban részesített. Egy napi 
nyugalom elég vala. hogy hivatalos látogatást tegyünk a 
mutesariffnál és hogy az itt lévő néhány katbolikun 
családdal érintkezzünk, mire másnap folytattuk utunkat 
Malko-Tvrnovo felé. Kirkkliss-ig az utak viszonylag jók 
és az utazás nem jár t nagyobb nehézséggel ; de e város-
tól kezdve a bérezés vidéken az utak rosszak és szerencse, 
ha egészen el nem tűnnek. 

Körülbelül egy órai menet után egy patakhoz ér -
tünk, melynek neve sajtan-déré (ördög patakja) ; ez ké -
pezi az utat egyébnek híjában, de ez is oly szük, nyaktörő 
veszedelmes ösvény, hogy még az idevaló hegyi lovak sem 
képesek rajta biztosan haladni. Le kellett szállani a lóról 
és gyalog megküzdeni az ut nehézségeivel. E kinteljes 
ut több órán át tart : hegyszakadékokon kell áthaladni, 
gyakran kézzel-lábbal átmászni a kősziklákon. Végre 
kilencz órai kimerítő gyaloglás után nap nyugtával Malko-
Tvrnovó ba értünk. 

Amint közeledésünk jeleztetett, a plébániai harang 
tudatá megérkezésünket a lakossággal, mely elénk jött 
és ugy szólván diadallal kisért a misszió házához. 

Kelet - Rumélia önkormányzatának behozatala óta 
Malko-Tvrnovo fontos központ lőn : most már nagy jö-
vőjű kis város, mely körül számos helység terül el, me-
lyekre tetemes befolyást gyakorol. Kiváló figyelem vala 
fordítandó ily pontra, honnan az igazság annyi kilátás-
sal szétsugározhatott. Sajnos ! hiány volt a papokban és 
én kénytelen valék védelem nélkül hagyni e még inga-
dozó jfju egyházat a tévely ezer meg ezer támadásai s 
mesterkedései ellenében. Csak két éve, hogy azt a t. re-
zurrekczionista atyákra bíztam és azóta az unió megszi-
lárdult s kifejlődött. Iskolát nyitottunk és azonnal min-

! denfelől oda özönlöttek katholikusok és szakadárok. A 
ï templom bedőléssel fenyegetett, de azóta kijavíttatott s 

feldiszittetett. Egy szegényes házikót vettünk, jól-roszul 
kitataroztuk s berendeztük, én pedig, mint plébánost be-
igtattam Georgiev Izidor atyát, a város szülöttét, ki a 
rezurrekczionista atyáknál neveltetett s maga is szerze-
tükbe lépett. Ez a fiatal missionarius csakhamar meg-
nyerte buzgalma, szelídsége s ájtatosságával a lakosság 
rokonszenvét, és szép diadalt szerzett a kath. hitnek. 
Segítségére van egy világi pap ugvane városból, ezelőtt 
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azakadár pópa, akinek nagy érdeme, hogy megmaradt âz 
iinio ritka híveinek egyike e's pedig a végső szegénység 
daczára, melybe jutott , valamint a szakadárok ismételt 
a jánlatai daczára, kik mindent elkövettek, hogy őt visz-
szahóditsák. 

Talán helyén van itt mellesleg fölemlíteni a nagy 
nehézségek egyikét, melylyel a kath. vallás Törökország-
ban találkozik. Hogy engedélyt lehessen nyerni a vallás 
nyilvános gyakorlására, legalább húsz családból álló hit-
községet kell szervezni, melyeknek a hatóság előtt ki 
kell jelenteniök, hogy a kath. vallást akarják gyako-
rolni. A szakadárok pedig ezer fondorlatot szőnek, ezer-
nyi akadályt emelnek, hogy lehetetlenné tegyék vagy 
hátráltassák a hivatalos elismerést. 

Bajos volna elmondani itt mindent, a mit híveink-
nek e tekintetben szenvedniök kell. A kormány azonban 
végül igazságot szolgáltat és megadja nekik azt a jogot, 
hogy hitközséget alakítsanak, rendezett s nyilvános vallás-
gyakorla t ra . 

Malko-Tyrvovóba érkezésemkor negyvenhat, hivata-
losan elismert kath. családot találtam. Másnap szokásos 
látogatásomat tettem a kajmakámnál és a többi tisztvi-
selőknél, azután pedig előkészületek történtek sz. György 
ünnepének megülésére, melyet én kiválóan fényessé óhaj-
tottam tenni. E napon pontiíikális misét tartottam. A 
templom egészen megtelt : a szakadárok nagy számmal 
jelentek meg, hogy lássák a kath. püspököt, kiről oly 
sok rosszat mondtak nekik. Az igazság szavával fordul-
t am mind e néphez. Templomból kijövet a szegény sza-
kadárok egészen meglepetve mondák híveimnek: „Ho-
g y a n ! püspökötök mit sem mondott ellenünk, holott a 
mienkről azt hivők, hogy kötelessége titeket szünet nél-
kül bántalmazni. Valóban ! mondák mások, ti szerencsé-
sek vagytok, hogy megtudhatjátok, mit kelljen tenni a 
lélek megmentésére, mialatt a mi papjaink soha sem 
mondanak nekünk valami hasznosat." 

A tények azonban jobban fogják elmondani, mint a 
szavak, hogy mit végeztünk. A hét nap alatt, hogy 
Malko-Tyrnovóban tartózkodtam, hét család tért vissza 
ünnepélyesen az egyház kebelébe és husz kérte és várja, 
.hogy ugyanazt tehesse. Áldott legyen a szivek isteni 
Mestere, aki ekkép tetézi az örömöt s vigaszt ott, hol 
összehalmozódtak a keserűségek s szomorúságok. 

Az iskolában ötvennyolcz gyermeket találtam. Hol-
nap négy annyi volna ott, ha a helyiség megengedné ; és 
a gyermekekkel a szülőket is lehetne vonzani s könnyen 
az igazság útjára vezetni. Mellőzhetetlenné lőn leány-isko-
lát is nyitni : ezek a jó parasztok buzgón kértek tőlem ilyet s 
mutattak is eladó házat, alkalmasat e czélra. Fájdalmasan 
esik, midőn egy püspöknek meg kell tagadni ily jogos óhaj 
teljesítését, mely annyira megfelelne saját szive hő vá-
gyának ! 

Tyronovóban időzésem alatt megelégedéssel láttam 
magamat számtalan gyermek által ostromoltatva képekért. 

Több szomszéd falu, Malko-Tyrnovo példája által 
vonzatva, azon kérelemmel fordult hozzám, küldjek ne-
kik papot és nyissak iskolát. De nem ismétlem ! minde-
nem hiányzik e czélra. és szivem mély szomorúság fogja 
el ez egyszerű, becsületes és bizalmas lelkek láttára, ki-

ket ki lehetne szabadítani a szakadárság örvényéből, és akik 
abban segélyforrások hiányában talán el fognak veszni. 

Aközben nem szűnöm kérni az Urat, adja meg a szük-
ségest, hogy meg lehessen indítani az aratást ez oly gaz-
dag földön, mely gyorsan érik. Egyút ta l bizalommal for-
dulok a katholikus FrancziaOrszághoz1), mely mindig nagy-
lelkű, mindig buzgó igaz fiaiban, Krisztus tiszteletének s 
dicsőségének fentartására s emelésére századokon s orszá-
gokon tul." -f-

London. augusztus hó derekán. Az angol nevelés 
összehasonlítva a francziávcd. — Az angol szülőknek 
gyermekeik iránti szeretete, mely kevésbé gyöngéd, ke-
vésbé érzelgős, inkább kifelé irányult, egy szóval kifeje-
zésében hidegebb mint az, mely Francziaország családai-
ban észlelhető, még nyomatékosabban nyilvánul, midőn 
arról van szó, hogy a fiuk tanintézetbe küldessenek. 

Valóban tétova és anélkül, hogy atya vagy anya, 
még ha távol gyarmatokon vannak is, fölösleges sajnál-
kozásnak adnák át magukat, búcsúznak el fiaiktól, kik 
készek elutazni az egyesült királyság kollégiumaiba. E 
látszólagos nem-törődés mindazáltal igen menthetőnek fog 
feltűnni, ha tekintetbe veszszük, hogy a gyermek csak azért 
hagyja el családját, hogy egy másikat találjon, egyúttal 
pedig mindazon előnyöket, melyeket a „home" élete nyújt . 
Mert az internátust, mint az Francziaországban divik, Ang-
liában a nagy iskola-központok nagy részben a gyámura-
lom (tutorial régime) helyettesíti. 

A gyámnokság e rendszere egykor Francziaország-
ban is lé tezet t ; az ez uralomnak alávetett if jak „cham-
briers * - nek neveztettek. 

Angliában, hol a hagyomány s régi szokások oly 
ingat lanul megőrzik jogaikat, mind a mai napig épségé-
ben megtartották a gyámi nevelést. 

Távol e nagy városoktól, messze, láthatárral biró 
vidéken vannak majd az összes angol kollégiumok, és az 
angol iskola, mint az amerikai az Egyesült-Államokban, 
faluhoz hason lit. hol a főépület körül csoportosulnak a 
többi épületek, az osztályok, könyvtárak, muzeumok és 
a já téknak szánt területek. Ezektől nem messze, csinos 
mezei lakokban (cottage) székelnek a tanárok, kiknél a 
növendékek el vannak helyezve élelemre s szállásra. Ezek 
itt a családdal együtt élnek és együtt étkeznek a tanár-
ral, nejével, anyjával, nővérével s gyermekeivel. 

E tanár az ő gyámjuk, az atya helyettese, ki benne 
helyezte bizalmát és neki adta át jogait, ő a fiu tanul-
mányainak vezetője s felügyelője. 

A növendékek csak a kápolnába gyűlnek össze val-
lásgyakorlatra és az osztályokban a tanórákra. Tanóra 
után mindegyik a tanár lakására tér. A gyermek ekkor 
ura szabad idejének ; tetszése szerint s ellenőrzés nélkül 
rendelkezik vele. Az egész vidék az övé ; minden játék 
számára van itt. Elmehet hazulról és visszatérhet kedve 
szerint. E majdnem korlátlan szabadság egyedüli meg-
szorítása abban áll, hogy pontosan megtartsa a leczke, 
az étkezés és a lakás kapuzásárásának idejét, mely utóbbi 
nyáron kilencz órakor, télen nap lenyugtakor vagyon. 

Frauczia lapban volt e jelentés először közölve. Szerk. 
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A gyermek tehát nincs föltétlen szabályhoz k ö t v e , 
nincs általános formulának alávetve, melyen mindig m e g -
ütődnek bizonyos kivételes természetek; az elöl járóság 
inkább atyai, az engedelmesság kevésbé nehéz : a m u n k a 
inkább kedvelt, mert kevésbé erőszakoltatik : az élet m e g -
tanulása teljesebb ; a ház vigabb, az erkölcs inkább tar-
tatik meg, a rossz példa el van távolitva. 

Összevéve ezek a rendszer előnyei, melyet be sze-
retnének hozni Francziaországba, bár a szokás azt nem 
szentelte meg itt, és habár a gyám-család, a rendszernek 
elengedhetetlen eleme, ugy szólván nem is létezik i t t . 

Létezik ellenben Angliában ez a családi gyámság, 
ha szabad igy szólani, eszményi állapotban. Egyfe lő l va-
lóban föltalálható számos angol családban, melyek iskolás 
fiukat vesznek teljes ellátásra, a házias erkölcsök nagy 
tisztasága és állandó természete tar tózkodás az i f júság 
je lenlétében; másfelől vele született mély tisztelet ura l -
kodik ott, mint a nevelés része és a vallásos hit társa, az 
aggkor ez elöljáróság, a nő, az erkölcs, a szabály, a fegye-
lem, sőt a vélemény iránt is, mely a szülök szemében a 
legteljesebb biztosság kész zálogát képez i . 

Nem lesz fölösleges ez általános át tekintést kiegé -
sziteni az iskolai élet részletes együttes lüktetésével, melyet 
Montalembert gróf mesteri tolla rajzolt . Az etoni kol légium-
ról i r ja ugyanis Angolország politikai jövőjének szerzője. 

„A kollégium körül széles mezőség terül el, m e l y e t 
a Temse folyó kigyózó par t ja i határolnak, és a mely be-
láthatlan pázsittal és szálas facsoportokkal ékitett parkot 
képez. A gyermekek itt nemcsak üdülést találnak, hanem 
minden órában szerteszét bekalandozzák azt, és a szom-
széd falut kivéve, a tanórákat, majdnem azt tehetik, a mi t 
akarnak ; és csak r i tkán élnek vissza e szabadsággal, mely 
oly feltűnő a mi szemeink előtt. Felügyelők és minden más 
megszorítás nélkül, mint amelyet a hagyományos szokás és 
az önbecsülés, mely ily módon rohamos és merész erélylyel 
a közélet a „self gouvernement"(önkormányzat) tanulását , 
amint atyáik és a mieink tanul ták egykor a középkorban . 

A munkás növendékek száma kétségen kivül nem 
oly nagy, mint a mi liczeumainkban : talán kisebb is, de 
a régi nyelvek tanulmánya igen előre haladt némelyekn él 
és népszerű mindnyájuknál. Egyébként a gyermekek tö-
megénél az élet, egészség, értelem akadálytalanul, a t e r -
jedő és tiszteletteljes vígság egy nemével fejlődik, melye t 
korántsem lehet feltalálni a mi egyetemi kaszárnyámk 
növendékeinél. Mily különbség ily tar tózkodás és azon 
házak közt, hol mi végeztük tanulmányainkat e valósá-
gos fogházak közt, melyek Páris két utczája közé van-
nak szorítva, köröskörül háztetők és kémények ál tal 
övezve, legföljebb két sor csenevész fával a kövezett vagy 
fövényezett udvar közepén, és szerencsétlen sétákkal heten-
kint vagy két hetenkint a külvárosok sikátorain át. 

„Rendes szünnapjainkon kell azokat látni — fo ly-
ta t ja a szerző — a nagy fák árnyában, hogy meg le-
hessen itélni a szabadság ezen gyermekeinek előlegezett 
(anticzipált) erélyét, egyúttal pedig Angolország felső 
osztályainak életképességét: és akkor megérthetővé válik 

Well ington herczeg szava, aki élete vége felé megfordul-
ván azon szép helyeken, hol neveltetett , i f júsága játékainak 
emlékezete alatt, midőn bajtársainak fiainál ugyanazon 
erélyt tapasztalá, fennen igy szóla : «íme itt nyertük 
meg a Waterlooi csatát." (Courier de Londres.) 

VEGYESEK. 
*** T. olvasóink bizonyára érdeklődéssel fogják 

venni, ha elmondjuk, hogy azt a nagybecsű pápai leve-
let, melylyel XII I . Leo pápa hazánkat az egész világ 
szine előtt e napokban ki tüntet te , ő eminencziája ke-
gyelmes főpásztorunk megbizásából, dr Steiner Fülöp 
apát-kanonok ur hozta Rómából, ki e végett külön uta-
zott fél az örök városba. 

= Szent István napjára még egyszer vissza kell 
térnünk. A következő sorokat ve t tük : . A ngs szerkesztő 
ur figyelmébe ! — A szent-István-napi ünnep vad tudó-
sitói közül legalaposabb (!!) volt a „Budapesti Hírlap"" 
tudósítója, aki azt irta, hogy szent István jobbjá t „mon-
strancziában" hordták körül, és hogy az üveg alól mesz-
szire ellátszott szent István keztyÜS jobb keze !" A tör 
ténetirók tehát, ha majd évek multán ez ünnepről emlí-
tést tesznek, e lmondhat ják azt is, hogy 1886 ban Szent 
István j obb kezére — keztyüt húztak." 

*** Szentséges atyánk ,Quod multum" kezdetű en-
cyclikája foglalkoztat ta e napokban a saj tót az egész vi-
lágon. A kathol ikus sajtó szokott, ünnepélyes alakban, 
pápai czimer alatt közölte s közli azt világszerte. A sza-
badelvű sajtó pedig nem tehete t t egyebet, mint bogy ö 
is foglalkozott és foglalkozik vele szintén világszerte. A 
legtarkább szinezetü kommentárokban persze nincsen 
hiány. Mellőzve most egyebeket, csak azt emiitjük még 
fel, hogy a „Moniteur de Rome" lendületes czikksorozat-
ban, nagy rokonszenvvel Magyarország iránt, fejtegeti az 
örökbecsű encyclika időszerű vonatkozásait. 

— A visszafoglalás ünnepélyein kegyelmes főpász-
toraink közöl jelenvoltak : Simor János bib. hg.-pr imás 
ő emja, ő emcziáik Mihalovics József és dr Haynald La-
jos bib. érsek urak, dr Zalka János, dr Schlauch Lőrincz, 
dr Dulánszky Nándor, Császka György, dr Schuszter 
Konstantin, dr Yálvi János püspök urak és Yaszary Ko-
los főapát u r . 

— A német katholikusok XXXIII. nagygyűlése Bo-
roszlóban e napokban folyt le aug. 29-től f. hó 3-ig, mely 
ismét világraszóló ékesszólással tanúskodott a német ka-
tholikusok ragyogó hitbuzgóságáról és igazán nagyszerűen 
kifejlett társas életéről, a melyben az arisztokraczia és az 
értelmiség a kath. papság oldalán teljes számmal igyek-
szik részt venni. A zárülésen Windhors t óriási hatású be-
szédben kifejtette, hogy a katholikusok Németországban 
nem nyugszanak meg addig, mig a májusi törvények előtti 
status-quo helyre áll. 

— A félhivatalos „Nemzet" következőleg hódol a 
budai ünnepélyeken hazafias példaadással megjelent ka th , 
főpásztoroknak s első sorban az ország bíboros áldorna-
gyának : „Es ebben a munkában (a nagy alkotások nem-
zeti munkájában) örömmel fogja a nemzet maga mellett 
látni a katholikus egyház főpapságát, melynek bíboros 
feje, Esztergom herczeg-primása, ma a nemzettel együt t 
ünnepelt, (bár Tisza is együtt ünnepelt volna!) a buda-
vári helyőrségi templomban mondott hazafias beszédével 
erre zálogot nyúj tva a múltból a jövőre. Ha bármikor 
elkedvetlenedés, elzsibbadás foghatná el (a nemzet) erőit, 
ily visszapillantás, mint a mai, megaczélozhatná izmait s 
a legkitar tóbb munkára bátor í thatná te t tere jé t ." 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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V a l l á s o s s á g 
és 

Szent István koronája alatt egység.*) 
Örüljenek és vigadjanak a nemze-

tek, mert Te itéled a népeket igaz-
ságban és a nemzeteket a földön kor-
mányozod. 

Zsolt. 66. 5. 

Szt. István király napja, a multak emlékei-
nek napja, viradt fel Magyarországra ma, és a 
Kárpátoktól az Adriáig, mindenütt, a hol magyar 
sziv dobog, beszéljen az bármily nyelven, imádja 
Istenét bármily öröklött vallásban, legyen az bár-
mily társadalmi, állami vagy erkölcsi rendszer-
nek bive, — mindenütt, a hol ma az anyaszent-
egyház ezen kiváló hitvallójának, e szeretett haza 
nagy megalkotójának nevét kimondják, a kegye-
letnek, a hálának, a szent lelkesedésnek dicséne-
kei hangzanak föl. 

Mily nagyszerű kép az, mely lelki szemeink 
elé tárul! Majdnem kilencz század!! — és ezen 
időszaknak kezdetén ott emelkedik fel azon szel-
lemi óriás, kit mint első királyát tisztel a ma-
gyar nemzet, kit nemcsak a kath. egyház, ha-
nem a világtörténelem is a nagy fejedelmek so-
rába helyez. És ha a mai nemzedék annyira el-
korcsosodott volna, hogy tulajdon nagy multja 
iránti érzékét elvesztené ; ha a hazafiság beleme-
rült is már némelyeknél a cosmopoliticus szel-

*) Egyházi beszéd, melyet szent, István Magyaror-
szág első apostoli királyának ünnepén 1886-ki augusztus 
20 án a szatmári székesegyházban tartott dr S c h l a u c h 
Lőrincz , szatmári püspök. 

Ezen k ivül m é g egy szen t - I s tván-nap i beszédet fo-
gunk közölni ; m e r t t . o lvasóiuk óriási nagy része e mo-
numen tá l i s ny i l a tkoza tok és min ta -beszédek füze te ihez 
ba josan j u t h a t . Szerk. 

lembe, mely lemos mindent a mi a honszeretet-
ben drága, magasztos és szent; ha a pártszenve-
dély vagy a vallási gyűlölet behunyná is szemét 
a ragyogó nagy alak előtt: a magyar történelem 
ércz-betükkel véste be minden lapjaira szt. Ist-
ván nagy teremtő erejét, mély bölcseségét, szi-
lárd jellemét. — A mit alkotott, azt századokra 
alkotta; az irány, melyet államférfiúi éles szeme 
kijelelt, századokon át iránytű gyanánt szolgált a 
nemzetnek; az alap, melyre országát építette, ma 
is szilárdan fennáll; müvei, melyeket jámborsága, 
a keresztény vallás iránti buzgalma és kegyes-
sége teremtett , ma is virágzanak; államférfiúi 
előrelátása és tapintata oly alkotmánynak rakta 
le alapjait, mely századok viharaival daczolt, és 
lényegében ma is fennáll. Igen ! 

Sz. István trónja ma is fennáll, a sz. korona, 
mely fejét ékitette, ma is szent ereklye gyanánt 
tiszteltetik, melyhez avatatlan kezekkel nyúlni 
nem szabad ! — A hagyományok, melyek az ezen 
országban lakó népeket és fajokat egy nemzetté 
forrasztották össze, — az emlékek, melyek a 
nemzetnek királyhüségét eltörölhetlen betűkkel 
minden magyar szivébe irták, — e hagyományok, 
ez emlékek sz. Istvánhoz vezetnek vissza. 

Szt. Istvánnak legnagyobb tette az volt. 
hogy nemzetét a keresztény vallásra téritette. 
Megmentette ez által, hogy az avarok és hunok 
sorsára ne jusson. Tért nyitott neki a nyugati 
müveit népek sorában, nem csak, hanem reáütötte 
a magyar államra mindenkorra a kereszténység 
bélyegét. Törvényei, intézményei, törvényhozása 
keresztény volt. Az igazságszolgáltatás a keresz-
tény morál tanitásán nyugodott. 
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És hogy a kereszténységnek ez országban állandó-
ságot biztositson, oly hatalomra támaszkodott, mely soha 
meg nem hal : a katholikus anyaszentegyház fejéhez 
csatlakozott, mely anyaszentegyháznak Isten maga tette 
azon Ígéretet, „hogy vele leend a világ végezetéig." x) 
Nem csak alattvalóinak tette lehetővé, hogy a val-
lásban keressék fel örökkévaló boldogságuknak bizto-
sitékát, hanem az országnak is utmutatást adott, hogy 
fennállását ne a nyers erőben, nem az emberi hatalom 
gyengeségében, hanem egyedül abban keresse, a kinek 
kezében van a nemzetek és országok sorsa. 

De nem csak a vallásosságban helyezte sz. István 
nemzete fennállásának feltételét, hanem abban, a mit e 
sz. vallás is reánk parancsol : az összetartásban. 

A korona, melyet sz. István Rómából nyert, egye-
sitette a nemzetet egy nagy testté, egy csomóba fűzte 
úgyszólván az addig szétszórt erőket ; a mi képessé tette 
Magyarországot arra, hogy Európa többi népével ver-
senyre kelvén, művelődjék, nevekedjék, századokon át 
erős bástya legyen az európai műveltséget fenyegető bar-
bárság ellen. Mintha e koronának bűvölő hatása lett 
volna, oly annyira hajolt meg mindenki annak szent neve 
előtt ; mintha a nagy Isten e koronához kötötte volna a 
nemzet sorsát is, ugy, hogy a midőn a korona tisztelete 
ingataggá lett, ingadozott maga az egész nemzet ! A 
szent korona az összetartás zászlója lett, és az ma is. A 
vélemények harcza itt megszűnt, a pártszenvedély itt el-
hallgatott, a gyűlölet itt rakta le fegyvereit, a hazafiság 
innen nyert táplálékot, buzdítást az összetartásra. 

Vallásosság és összetartás, tehát ezen kettős talisman 
az, a mit sz. István nemzetének drága örökségként ha-
gyott. Az egyik a kereszténységben találja kiapadhatlan 
forrását, a másik a magyar sz. koronában birja őran-
gyalát ; legyen tehát megengedve a magyar nemzetnek ezen 
nagy napján e kettős érzelemről, annak fentartásáról és 
megőrzéséről bár rövid vonásokban értekezni. 

I. 
Ha azt kérdezzük : — miben fekszik valamely nem-

zetnek ereje ? hol van a rugó, mely jó és balsorsát moz-
gatja ? hol rejlik annak magyarázata, hogy egyik idő-
szakban a hatalomnak és dicsőségnek tetőpontján áll, a 
másikban hanyatlik, sülyed. ugy, hogy a végenyészetnek 
örvényéhez ju to t t ? Az egyik korszakban vannak férfiai, 
kik őt minden viszontagságon keresztül segitik, a másik-
ban mintha magára hagyatva, tán az Istentől is elha-
gyatva, vezető nélkül a sötétben bolyong? Ha e kérdé-
sekre választ akarunk, akkor ne keressük azt a vak vég-
zetben, mely előtt a nemzetnek tompa megadással meg 
kellene hajolnia; ne keressük az alkotmányoknak külső 
jó vagy rosz formáiban, ne keressük egyes nagy szellemek 
kimagasló működésében vagy tévedésében sem ; hanem 
keressük azt mélyebben, keressük azt magában a nemzet-
ben, keressük a nemzeti élet kutforrásainál. 

A nemzetnek hite és erkölcsei, az eszmék, melyek 
után indul, a szokások, melyek századokon át kifejlődtek, 
szóval a nemzetnek erkölcsi állapota, ez az, a mi a nem-
zetnek sorsára döntő befolyással bir, azaz a mi majd 
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erejének, majd gyengeségének, majd dicsőségének, majd 
hanyatlásának magyarázatát képezi. 

Legyenek nemzetünknek bármily ragyogó tulajdon-
ságai, legyen a magyar hős, legyen büszke, legyen bá-
tor, legyen gondolkozásában, érzelmeiben, tetteiben nagy-
lelkű, dicsőítse versekben és énekekben nagy őseinek 
harczi tetteit vagy diadalait, sirja ki mélabús lantjain a 
multaknak viszontagságait, büszkélkedjék hazafiságával 
és lelkesedésével : — de tagadja meg ősei vallási e'rzel-
meit, rontsa le az oltárt, melyet sz. István a nagy Is-
tennek emelt, hagyja kiveszni családjából a keresztény 
hitet, szokást és az isteni gondviselés iránti ragaszkodást 
irtsa ki törvényeiből annak szent nevét, a ki minden em-
beri törvénynek első és utolsó forrása, ereje és őre, ki 
nélkül nincsen emberi tekintély, nincsen jog, nincsen 
kötelesség: — akkor lerontotta életképességének és jövő-
jének egyedüli biztos zálogát. 

Es e tekintetben fájdalom, nem minden nyugtalan-
ság és aggodalom nélkül nézhetünk a jövő elé. Az eu-
rópai magas műveltség elctt megnyitottuk kapuinkat, és 
annak vívmányait a tudományban és művészetben mohón 
igyekszünk elsajátitani ; de e művelődés sarkában van a 
romlottság is. A napnak van árnyéka. Az emelkedő mű-
veltség mellett a jellemek kezdenek hanyatlani, a szép 
hazafiúi önfeláldozás helyett az érdek nyomul lassankint 
előtérbe, hazafiságot emlegetnek, és a haszonlesést takarják 
vele ; az erkölcsi nagy jellemek helyébe kicsinyes hivatal-
vadászok lépnek, a vagyonosodást és jólétet nem a be-
csületes és kitartó lassú munkában keresik, hanem kez-
dik a véletlen szerencsétől várni ! — s a kötelesség érzete ? 
oh ez lassankint feledésbe kezd menni. A mi őseinket 
tetterőre buzdította, az a hajthatat lan büszkeség, mely min-
den nemtelent tova lökött, — az elkényeztetés és erkölcsi 
felületességnek enged helyet. A komoly életnézet elkezd 
tünedezni és ennek helyébe két szó lép : gyűjteni és 
élvezni. 

Es a ki a családok belsejébe lépne, látná mikép 
foszlik szét ott az összetartás érzete, mikép száll lefelé a 
tisztelet és engedelmesség, miként távolittatik el onnét 
lassankint az Isten, kinek szent oltárt emeltek őseink, 
mint halaványulnak el az ősök példái és hagyományai. 
Hiszi e valaki, hogy az, a mi ilykép a családokban előké-
szittetik, nem fog-e előbb-utóbb kihatni a nemzet életére? 
hiszi-e valaki, hogy ha egyszer a magyar család meg 
van rontva, nem f'og-e lassankint maga a nemzet meg-
mételyeztetni ? Hiszi-e valaki, — ha a családból kihal a 
tisztelet és engedelmesség érzete, — hogy a polgári élet-
ben fenmaradhatna a törvények iránti tisztelet, a törvé-
nyes hatóság iránti engedelmesség ? 

És ismét megforditva: a közéletben a tiszta erköl-
csök hanyatlása nem mutatja-e, hogy a nemzet erkölcsi 
élete gyökereiben kezd sinyleni ? És ennek visszahatása 
van mindazon nemes érzelmekre, melyek egy nemzet 
nagyságának lényegét teszik, visszahatása van a becsü-
letes józan életre, a biróuak igazságszeretetére, a tiszt-
viselőnek lelkiismeretességére, az iparosnak munkássá-
gára, a kereskedőnek becsületességére és utolsó elemzé-
sében magának a nemzetnek erkölcsi nagyságára vagy 
elfajulására. 
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He csalódjunk! Egy nemzetnek valódi ereje nem 
pusztán abban áll, hogy az anyagi jólétnek és a vagyo-
noságnak legmagasabb fokát elérhesse. A nagy vagyon-
ban a gyengeségnek bizonyos csirája rejlik, mert könnyen 
az erkölcsök ellágyulására és romlottságra vezethet; ha-
nem azon szigorú erkölcsi tisztaságban fekszik, melyet a 
vallás tar that egyedül fenn és mely az áldozatkészségnek, 
hogy ne mondjam, az önfeláldozásnak egyedüli forrása. 
A hol ezen erkölcsi nagy rugó hiányzik, ott hanyatlik 
az élet és legyen a műveltség bármily fényes, az nem 
fogja a nemzetnek kora halálát megakadályozni. 

Éppen az mutat ja az emberi természet fönségét és 
méltóságát, hogy nem az anyagi előnyök határozzák meg 
annak becsét és értékét. Lehet valaki gazdag, a gazdag-
ság nem fogja őt mindig megmenteni a megvetéstől, ha 
egyékbént is a becstelenség bélyegét viseli magán. 

Nagy nemzetek vagy azok, a melyek nagyok lenni 
kívánnak, nem hagyják el biinteleniil a hitet, az elveket, 
a nagy hagyományokat, melyekből századokon át nyer-
ték táplálékukat. Haladjunk, igen, művelődjünk, igen, emel-
kedjünk egyforma rangra a többi európai nemzetekkel, 

de maradjunk meg az alapon, a melyet őseink terem-
tettek. A mi 8 századon át erős volt, a mi nem ingado-
dozott bármely vihar tombolt légyen, azt nekünk ma 
a műveltség színe alatt nem szabad lerontanunk, kivált 
midőn az alap, a melyen Magynrország nyugszik és fel-
épült, keresztény, mely a műveltségnek valódi anyja és 
ápolója. 

Szent István bölcsesége adta nekünk a keresztény 
vallást; ebben találtak őseink erőt, nyugalmat és vigasz-
talást, az ujabb kornak törpéi nem képesek nekünk kár-
pótlást nyújtani azon veszteségért, melynek nagy áldozata 
lehet maga a nemzet. 

II. 

A második nagy örökség, melyet szent István ma-
gyar nemzetének hagyott, az a szent korona, mint jelvé-
nye az egységnek és öszszetarfcásnak. 

A polgári életet nem lehet elválasztani a vallási 
élettől, nem lehet az egyikben kereszténynek lenni, a má-
sikban nem. A keresztény hit ilyen elválasztást nem tür. 
Nincsen emberi cselekedet, melybe a lelkiismeret bele 
nem szólana, a keresztény ember lelkiismerete pedig kell 
hogy alkalmazkodjék az Isten törvényéhez. Elkülöníteni 
az evangéliumot a polgári és társadalmi kötelességektől ; 
külsőleg ugy tenni, mintha a kereszténység nem is létez-
nék : az annyit tenne, mint félreismerni, vagy épen ta-
gadni azon hatást, melyet a vallás van hivatva gyako-
rolni a lelkekre. Nincsen a keresztény vallásban tör-
vény, mely olyasmit parancsolna, a mi külsőleg kötelez, 
belsőleg pedig közönyös ; parancsolna olyasmit a magán 
embernek, a mi ellentétben áll a köz-, a nyilvános pol-
gári élettel : a keresztény ember, a ki e névre érdemes 
akar lenni, összhangzást, egységet kell hogy hozzon be 
egész életébe. 

Es ime itt van alapja a hazaszeretetnek. 
Nem értem én azon érzelgést, mely a honszeretetben 

áradoz, a haza iránti kötelességeket pedig nem teljesiti ; 
nem értem én a nagy szavakat, melyeknek ellentmond az 

élet ; hanem értem azon kötelességet, az életnek azon 
egységét, mely a magánéletet összhangzatba hozza a haza 
boldogságával, mely a magánérdek és a hazának érdekei 
közt nem tesz különbséget ; mely midőn a haza törvé-
nyeinek oltalma alatt magának kedves otthont teremt, ne 
álljon meg a hazának szeretetével lelkiismerete küszöbén, 
hanem legyen az egy része vallásának, becsületének, töltse 
el egész valóját. 

A hazaszeretnek és a vallásnak, a lelkiismeretnek és 
a külső életnek ezen összhangzata azonban még egy ma-
gasabb szempont alá is esik, és ez azon összetartás, az 
egység, mely egy hazának polgárait ugyanegy czélra ösz-
szefüzi. 

Már maga a természet törvénye közös segedelemre 
utasí t ja az embert. Sokszorosítani az erőt és ezen sokszo-
rosított erő által magasabb czélokat könnyebben elérhe-
tővé tenni, ezt már maga a dolog természete is javasolja. 
Ha több ember szövetségre lép, az egyesnek tudománya, 
tapasztalása, erélyessége a többivel egyesülve, minden-
esetre az ismereteknek, az erőknek hatásosabb nyilvánulá-
sát eredményezi, mintha az ember egymaga működnék. 

Ha ez általában áll, mennyivel inkább áll ez ugyan-
egy hazának gyermekeire nézve, kiket annyi sz. érzelem, 
annyi kegyelet, annyi kötelesség fűz a hazához és egy-
máshoz. 

Mi sem áll tehát kiáltóbb ellentétben a hazaszere-
tettel, mint az önzés, melyet a vallás is kárhoztat. Csak 
önmagára gondolni, midőn mások boldogsága vagy léte 
veszélyben forog, a közjót személyes hiúságának felál-
dozni, a maga hasznát többre becsülni, mint a közkárt, 
— az annyit tesz, mint az emberi társadalmi törvényeket 
megtagadni. 

Es mégis ki tagadhatná, hogy ez a mai társadalmi 
és tán mondhatni hazai életünknek egyik nyilt sebe. Váj-
jon azon vágyakban, azon törekvésekben, melyek érvé-
nyesülést keresnek, azon ambitiókban, melyek a közélet 
terén oly hangosan, sokszor merészen nyilvánulnak, váj-
jon ezekben mennyi az önérdek és mennyi a hazaszere-
te t? A személyeknek és pártoknak versengésében mennyi 
része van a haza jólétének ? Mennyi azon emberek száma, 
a kik szerényen visszalépnének a haza érdékében akkor, 
midőn a valódi érdemmel pályáznak ? hányan vannak, a 
kik hallgatást parancsolnának saját véleményöknek, mi-
dőn tán magasabb tekintetek ezt követelik ? — kik sér-
tett hiuságukat eltakarnák akkor, a midőn egy egész or-
szág boldogsága forog koczkán P — Ha a hazafiúi önfel-
áldozás oly nagy volna, mint azt némelyek magukról 
hirdetik, lehetséges volna-e, hogy képesek inkább min-
dent halomra dönteni, mint véleményök makacsságából 
engedni. 

0 mennyit szenved a közjó némely féltékeny hiúsá-
goktól és dicsszomjas középszerűségektől ! ! lehet-e tehát 
csodálkozni, hogy a pártérdek és szenvedély sokszor dia-
dalmaskodnak a haza szent érdeke fölött ! ? 

Es eat látván, nem lépnek-e önkénytelenül lelki 
szemeink elé a multaknak viszályai, melyek annyi borús 
napokat hoztak Magyországra ? tnem kell-e elszomorod-
nunk, látván, hogy a társadalmi elvek, melyek a külföld 
ről országunkba behatoltak, mindinkább meggyengitik 
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azon hagyományokat, melyek ezelőtt Magyarország ere-
jét tették ? nem számitanak-e ellenségeink épen ezen 
szétoszlató elvekre, melyek a szellemeket, sziveket egy-
mással ellentétbe állítván, gyengeségünk forrásává válnak. 

Vagy lehet-e büntetlenül meghamisítani az eszmét, 
mely sz. István koronájához fűződik, mely a szellemeket 
és sziveket ezen fenséges jelvény alá egyesíteni van hi-
vatva ? lehet-e e koronát széttörni anélkül, hogy maga a 
nemzet megsemmisülne, megsemmisülnének mindazok, 
kiket a történelem, a hagyomány a magyar nemzet sor-
sához fűzött, ugy hogy együtt állnak, együtt buknak, és 
megsemmisülne mindaz, a mit a nagy király teremtett? 
lehet-e a koronát a tróntól elválasztani, és az egyik iránt 
hűséget hirdetni, miglen a másiknak kegyeletes emléke 
és tekintélye a visszavonás és pártviszály alatt szenved ? 

Sz. István koronája tette Magyarországot állammá, 
ehhez vannak csatolva legszebb emlékeink, ennek védő 
szárnyai alatt fejlődtünk, müvelődtünk, ez gyűjtötte maga 
köré sz. István birodalmának országait és népeit, varázs-
hatása alatt tartattak fenn a hűségnek és ragaszkodásnak 
érzelmei, és e varázshatását ma sem vesztette még el. A 
keresztény vallás áldólag terjesztette ki a korona fölött 
kezét, és áldása leszállt a népekre, melyek alatta egy nem-
zetté alakultak. 

Es mit a hagyomány ekként megszentelt, a mit a 
keresztény vallás dicsfénynyel környezett: azt ma az ön-
fenntartás parancsolja. Az élet ma sorompóba lép e szent 
örökség jogaiért ; a hazának békeangyala magasan lobog-
tatja ma zászlaját : „Jertek — úgymond — megsúgom 
jövő nagyságtoknak, szabadságtoknak titkát : 

„Vallásosság és Sz. István koronája alatt az egység!" 
Tisztelet tehát az egyéni önjogosultságnak, a sza-

bad ember e létfeltételének ; — de hajoljon meg az önjo-
gosultság a közös haza szent neve előtt. 

Tisztelet a családi és nemzetiségi hagyományoknak, 
a lelkesedés ezen legtisztább forrásainak ; — de épen a 
hagyományok közös volta és kölcsönös tisztelettel való 
gondozása képezze legerősebb kapcsát az összetartózan-
dóságnak. 

Tisztelet a vallásnak, a sziv szentélyében féltéke-
nyen őrzött szent kincsnek ; de e szent kincs forraszsza 
össze a sziveket egy kiolthatlan érzelembe : az oltár és a 
trón iránti hűségbe. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 7. Szentséges atyánk körlevele Ma-

gyarország püspöki karához. — Szentséges atyánk bámu-
latba ejtő apostoli tevékenysége felöleli az egész világot. 
Mint valóban gondoskodó atya nem elégszik meg azzal, 
hogy általánosságban beszéljen az összes kath. anya-
szentegyháznak, a Szentszék dicső magaslatáról leszáll ő 
olykor, midőn bölcsesége jónak látja, és szól az egyes 
nemzetekhez, az egyes személyekhez. Francziaország, 
Olaszország, Poroszország, Spanyolország, Anglia, Írország 
stb. hallották már apostoli szavát ; hallották, és ezen apos-
toli szózat visszhangot talált, oly hatalmasat, oly élén-
ket, hogy a legszebb gyümölcsök követték szentséges j 
atyánk szavait. 

Most Magyarországra került a sor. Bölcseségében 
eltalálta a helyes időpontot szentséges atyánk ; Budavár 
visszafoglalásának kétszázados ünnepélyét. Nagynevű előd-
jének, XI. Incze pápának, kinek Isten után nagyrészben 
hazánk fővárosának felszabadítását köszönhetjük, halha-
tatlan müvéhez halhatatlan szavakat kapcsolt és az egész 
világ előtt nevezetessé és jelentékenynyé tette a mi nem-
zeti ünnepünket. Nemcsak hazánk, de az egész világ 
tudja, hogy Magyarországra egy fordulatot képező nagy 
eseménynek emlékét ülik. Es ezt szentséges atyánknak 
köszönhetjük, kinek szavára ügyel egész Európa épp 
ugy, mint Amerika és Afrika, hivő épp ugy mint hitet-
len, barát épp ugy mint ellenség. Már ezen külső kö-
rülmény miatt örök hálára van kötelezve hazánk a szent-
séges atya iránt. 

De sokkal nagyobbra kell becsülnünk az apostoli 
körlevél tartalmát. Hálával emlékeztünk már azelőtt ama 
megható gyengédségről, kegyességről és elismerésről, 
melyben hazánkat részesiti ; hálával adóztunk ama bölcs 
és finom tapintatnak, melylyel szentséges atyánk hazánk 
sajátságos viszonyait, ügyeit és bajait oly kegyesen tár-
gyalja. Ismeri szentséges atyánk helyzetünket, de ismeri 
e helyzetnek sajátságait is és azért bizonyos kímélettel 
szól mindenről. Ismeri szentséges atyánk nemzetünk ra-
jongását dicső múltjáért, ismeri a nemzet lelkesedését, 
ha a régi nagy emlékek felelevenittetnek és azért emlé-
kezik meg régiekről : a nemzet dicsőségéről, a szentszék 
jótéteményeiről, a kath. egyház áldásairól. Csak történeti 
tényt -hangoztat, midőn a pápaság áldásdus befolyásáról 
szól, melyet Magyarország épp ugy, mint minden más 
keresztény nemzet, tapasztalt majdnem ezredéves történe-
tében. Már mindjárt az első pápa, kivel nemzetünk köz-
vetlen érintkezésbe lépett, II. Szilveszter milyen kiváló 
jóindulatot tanúsított a hódolat legelső nyilvánulásaival 
szemben ! Jogokat és kiváltságokat adott hazánk uralko-
dójának, minőkkel kevés fejedelem dicsekedhetett. 

III. Kalixt pápától XI. Inczéig, úgymond szentsé-
ges atyánk, több pápa volt, kiknek nevét tisztelettel kell 
említeni, ha Magyarországgal való viszonyukban említ-
tetnek. Es valóban a mit VIII. Kelemen pápáról az or-
szággyűlés ünnepélyesen elismert, azt t. i., hogy nehéz 
időkben egyedül csak a pápa állott a magyarok mellett, 
azt — ha nem is ilyen megszorítással, de sok tekintet-
ben hasonló módon — VIII. Kelemen számos elődjéről 
és utódjáról lehet mondani. A pápa minden időben leg-
hívebb szövetségese volt és maradt Magyarországnak ; 
haladásának nagy müvében, felvirágoztatásának nehéz 
munkájában, függetlenségének hősi védelmezésében, sza-
badsága erélyes megoldásában a pápára számithatott 
eredménynyel és sikerrel. Hazánk történetének lapjai bő-
velkednek a bizonyságokban. 

S ha a pápa Magyarországhoz szól, akkor nemcsak 
az egyetemes hűségre és engedelmességre, de hálára és 
kiváló kegyeletre joggal számithat. Es joggal mondhatja 
szentséges atyánk: „Igitur maturrime coepit inter roma-
nos Pontifices et reges populumque Hungáriáé illa stu-
diorum officiorumque vicissitudo, quam consequens aetas 

\ nulla sustulitHangsúlyozván, hogy szt. István ideje óta 
; az igaz hit és hűség az apostoli szentszék iránt folyton 
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megmaradt, ama kegyes szavakkal fejezi be szentséges 
atyánk bevezető szavait: „Haec quidem reputans, jucundo 
laetitiae sensu movetur animus; Yobisque, Venerabiles 
Fratres, et populo Hungáriáé meritam rede factis lau-
dem, libentes persolvimus 

De mindazonáltal el nem hallgathatja szentséges 
atyánk, hogy vannak bajok, melyek az egyházat fenyege-
tik és melyek ellen okvetlenül harczolni kell, ha nem 
akarjuk, hogy még nagyobb pusztitásokat okozzanak. 
S midőn szentséges atyánk e bajokra egyenkint mutat, 
majdnem teljes programmot állit fel az egyház küzdel-
mének czéljaira nézve, mely küzdelemnek semmiféle ag-
gressiv, csak defensiv jellege van. Védelmezni, fentartan1 

az öröklött javakat, azt kivánja szentséges atyánk. S mi-
vel hozzánk szól, helyén lesz e bajokat egyenkint meg-
tekinteni és meggyőződni, hogy ezek, amint valósággal 
bálunk léteznek, ugy kétségkívül tettre szólítják azokat, 
kiknek az Isten vagy állást vagy tehetséget adott, mely 
számára e küzdelmet kötelességgé teszi. 

Szentséges atyánk első sorban a rationalismust, na-
iuralismust és socialismust emliti. Különben ezekről és a 
többiről a jövő számban. ? 

Szatmár. Papi sz. gyakorlatok. — A papság fen-
séges hivatásaul kettős czél van kitűzve : önmagának 
megszentelése és a sz. titkok kiszolgáltatása. A lelki ha-
talom, melyet Jézus Krisztustól nyert, isteni eredetű, és 
mint ilyen örök, változhatatlan ; az isteni kegyelem áldásos 
működése az egyház szolgálatára fölavatott embert meg-
megszenteli, felvilágosítja és erősiti, hogy lelki hatalmá-
nak nagyságát és fönségét megismerje, életét azzal össz-
hangzásba hozza és a sz. titkokat méltóan kiszolgáltassa. 
De ezek mellett isteni Üdvözitőnk megkivánja, hogy a 
pap ne csak a lelki hatalmat fogadja el, hanem a kegye-
lem adományaival éljen is ; akaratának nemes áldozata, 
lelkes elhatározása és elszántsága által a nyert mennyei 
adományokat saját és a hivek lelki üdvére forditsa. Minő 
tiszta, szent, magasztos és lelkes az akaratnak e nemes 
áldozata, midőn először lép az Ur szentélyébe ! S ennek 
mindvégig ilyennek kellene maradnia ; ámde a világ za-
jától környezve az áldozati tüz lángjai lassankint lohad-
nak, az emberi gyarlóságok, szenvedélyek füstje elfojtani 
igyekszik azokat. U j erőre van szükség, melyet az elve- j 
bzitett egyházi szellem visszaszerzése által nyerhetüuk el. 
„Resuscita gratiam," mélyen meg kell fontolni àz isteni 
kegyelem szükségét, annak elnyeréseért buzgó áhítattal 
kell könyörögni ; a lelki hatalom nagyságát és fönségét 
tökéletesebben meg kell ismerni, tudnia kell minden pap-
nak, hogy e lelki hatalmat csak ugy gyakorolhatja üd-
vös eredménynyel, ha az isteni Udvözitő szellemébe igyek-
szik behatolni és az ő parancsait törekszik mindenben j 
megtartani. Azért sz. Pál apostol példáját követi minden 
főpásztor, midőn papságát a papi szellem megújítására 
figyelmezteti. Ettől áthatva Schlauch Lőrincz szatmári 
püspök ur ő excellentiája is sz. gyakarlatokat rendelt pap-
sága részére, és hivó szózatát ezen szavakkal indokolta : 
„Longa enim mentis distractio, cura rerum saecularium, 
vicissitudines vitae, quae animum interdum opprimunt ac 
sanctam nostram vocationem obscurant; miseriae porro 

et calamitates, quibus in multis et variis officiis nostris 
innodati existimus ; certamen, quod cum hostibus fidei 
nostrae sustinemus, exinde necessitas superioris luminis 
ac virtutis divinae : haec omnia nimiopere commendant, 
ut facta selectione tempuris ad fontem, ex quo omnis 
nostra dignitas, omnis potestas, omne robur diamanat, 
recurramus." 

A főpásztor hivó szózatára számosan jelentek meg 
az egyházmegye minden részéből. Augusztus 23 án esteli 
6 órakor ünnepélyes menet vonult a püspöki palotából a 
székesegyházba. A harang zúgása, az orgona hangjai, a 
lenyugvó nap sugarai egybeolvadva az örök lámpa és a 
gyertyák fényével, mint estveli áldozat emelkedének föl a 
Mindenhatóhoz, esdőleg kérve, küldené le Szentlelkét az 
egybegyűlt papságra és áldaná meg üdvös szándékát. 
A Szentlélek segítségül hivása után ő excellentiája főpapi 
ornatusban a főoltártól a püspöki trónhoz ment vissza, és 
megtartá a sz. gyakorlatokat bevezető allocutioját. „Prae 
gaudio exultât cor meum, dum vos in hoc sanctuario al-
mae dioecesis nostrae saluto ; saluto in loco vobis pluri-
mis titulo suscepti ordinis, mihi capessiti solii episcopalis 
aeterna memoria charo. Vox longe praeterita resonat in 
auribus nostris hodie. Momentum, quo Spiritus sanctus 
capitibus vestris insedebat, quo regali dignitate sacer-
dotiique splendore investit]', quo voluntate tam pura, sen-
sibus tam sacratis cursum vitae clericalis occepistis, mo-
mentum hoc ac si omni sublimi sua dignitate coram ocu-
lis vestris hac hora assurgeret ! E t mihi quam dulcis in 
mentem memoria revocat inthronisationem, quae vos mihi 
et me vobis intimo amoris nexu devinxit!" A papi élet 
terheit, a veszélyeket, a hanyatlásnak okait hiven tünteté 
fel a főpásztori allocutio, és atyai szavakkal buzdított és 
lelkesített a megujulásra. 

A három napig tartó sz. magány alatt a mennyei 
igazságok lelkes hirdetői : Flodung József és Riesz Fe-
rencz jézus-társasági atyák sz. Ignácz lelki gyakorlatai 
nyomán feltüntették a papi élet fönségét, szólottak a pap 
hivatásáról a mai korban, kötelességeinek fontossága és 
szigorúságáról, azon nagy lelki veszedelmekről, melyeket 
azok elmulasztása von maga után. Föltárták az egyházi 
rend, az ima, a sz. áldozat isteni eredetét és méltóságát, 
előadták az eszközöket, melyek segélyével a papi hiva-

! tást méltóan betölteni sz. kötelesség. Szavaik az igazság 
tiszta forrásából eredve behatottak a sziv rejtekeibe, a 
lélek mélyére. Méltán magasztalá őket a főpásztori befe-
jező allocutio e szvakkal : „Et horum, quae pio triduano 
hoc exercitio nobis contigerunt, magna, si non maxima 
pars vobis est, reverendi Patres, manuductores nostri, 
directores nostri ! Nihil quod dixeratis, non sufficienti 
cura elaboratum, nihil non eruditum, nihil non elimatis-

• simum erat. Sensa pia, proposita sancta, omnis pietatis 
thesaurus ex sermonibus vestris in corda nojtra difflue-
bant. Sint benedicti dies ac horae, quibus vobis sancta 
conversatione iuncti eramus. Vota gratitudinis mea, iuncta 
cunctis sacerdotum dioecesis votis, nunc vobis audientibus 
lubens hic persolvo." 

A sz. gyakorlatok augusztus 27-én reggel fejeztet-
tek be. Az egész papság ünnepélyes menetben vonult a 
székesegyházba ; az ő excellentiája által a mult években 
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gazda g fénynyel épített lourdesi kápolnában volt a sz. i 
mise és a sz. áldozás. A lourdesi grottát előtüntető ab-
lakfestményen átrezgő fény azon természetfölötti életre 
emlékeztetett, mely a sz. áldozatot bemutató főpásztort 
és a körülötte álló papságot Jézushoz, az örök pásztor- : 
hoz vezeti. Erre ő excellentiája a bucsuimákat a főoltár- 1 

nál elmondván, megtartá befejező allocutióját, melyben j 
mesterileg lefesté a három nap alatt tapasztalt lelki vi- ' 
gasztalásokat s elismerését nyilvánitá papsága iránt s igy 
szó lo t t : . . . „Et Vos fratres et filii dilectissimi mei, gau-
dium meum, consolatio mea, gloria mea! habete gratias, 
quod vocem meam audueritis. Multos nobis fecit divina 
Providentia dies serenos, — puto —, non multos serenio-
res ac hos, quibus corda nostra in Deo coadunata sen-
tiebant gravitatem amoris, qui nos invicem conjungit ; sen-
tiebant vim vinculi, quod si purum, sincerum ac forte 
sit, et portis inferorum resistere par e s t . . . " A „Te j 
Deum" megtartása és a püspöki áldás vétele után a pap-
ság ünnepélyesen a püspöki palotába kisérte ő excellen-
tiáját, hol Irsik Ferencz apát-kanonok mondott hálás kö-
szönetet a soknemü főpásztori kegyességért, mire ő ex-
cellentiája meghatottan válaszolt és mindenkinek egyenkint 
hódoló kézcsókját fogadni kegyeskedett cum osculo pacis 
et paternae dilectionis. 

Róma. Olaszország összes katholikus lapjai fel van-
nak indulva Grimaldi kereskedelmi miniszternek mult 
vasárnap mondott asztali beszéde miatt. A legtöbb sza-
szabadelvü körben is e beszéd, mint eszélytelen, meg-
gondolatlan, de kiváltképen alkalmatlan, Ítéltetik el, s 
ugyanazért a legtöbb szabadelvű lap a viterboi ünnepély-
ről irván, Grimaldi miniszternek a pápaság ellen intézett 
beszédéről vagy épen nem, vagy csak fölületesen emléke-
zik meg. Grimaldi azonban, ugy látszik, még nem józa-
nodott ki, mert kedvencz lapjában a „Stampában" mi-
nap egy nyilatkozatot bocsájtatott közre, melyben külö-
nösen a miatt panaszkodik, hogy őt a „Moniteur de 
Rome" megbírálta. A melegvérű kalabriai annyira megy, 
hogy a „Moniteur de Rome" szerkesztőjétől megtagadja 
a jogot, a pápaságot védelmezni, azért, mivel az illető 
külföldi. Hogy Olaszország szabadelvű férfiainak sehogy 
sincs kedvökre, ha akár bel- akár külföldiek a pápaság 
védelmére kelnek, azt nagyon természetesnek talál-
juk. A pápák világi hatalmát azonban ostoba módon el-
itélni, vagy becsmérelni, s azon kivül a pápaság védel-
mezőit ez alaptalan rágalom visszautasítása miatt még 
bántalmazni, ahhoz a közönséges mértéket jóval fölölmuló 
szemtelenség kívántatik ; olyan, minővel csak Ujolaszország 
kereskedelmi minisztere, Grimaldi bírhat. 0 , kinek ba-
rátjaival együtt fogalma sincs arról, vájjon minők voltak 
Róma és az egyházi állam viszonyai a pápai uralom idejében, 
okosabban tenne, ha mielőtt asztali beszédeket tart, ar-
ról magának biztos tudomást szerezne. Nem azt aka-
rom evvel mondani, hogy a Vatikán barátjaihoz fordul-
jon ; nem, kérdezzen meg bárkit a független és jóra való 
szabadelvűek közt, vájjon jelenleg jobban van-e gondos-
kodva a nép jólétéről, mint tizenhat esztendő előtt? Vagy 
olvassa el üres óráiban a kis röpiratot: „La Verità vera 
ai Romani verimelyet nem régen a római patriczius 

marquis Francesco de Gallo irt. E római patriczius ős 
időktől fogva a szabadelvűek híve volt s a nevezett röp-
iratban is az alkotmányosan egyesitett állam párthívének 
vallja magát ; ugyanazért senki sem vádolhatja őt arról, 
hogy a pápaság védelmezője. A röpirat tárgya Róma po-
politikai története IX. Pius megválasztatásától a pápai 
székre egész a jelenkorig, s e röpirat harmadik fejezeté-
nek 26. oldalán, mely az 1849—1859 korszakot tárgvalja, 
szórói-szóra azt olvassuk, hogy az „összes életszükségletek 
kellő mennyiségben s mind az eladóra, mind a vevőre nézve 
megfelelő árakban voltak kaphatókhogy „az adók cse-
kélyek voltak, s alig érezhető arányban emelkedtek 
hogy „az igazságszolgáltatás egyszerű s kevésbé költsége£ 
volt" s végre hogy a „katonakötelezezettség súlyos terhe 
nev? létezett— A 32. és 33. oldalon, mely az 1864. évi 
szept. 16-án Franczia- és Olaszország közt létre jött s a 
franczia megszálló hadtestnek a pápai államból való vissza-
vonásáról szól, szerző bebizonyítja, hogy „az egyházi ál-
lamban a pénzügyi és kereskedelmi viszonyok meglehetős 
jók voltak s a katholikusok péterfillérjeinek milliókra 
rugó forgalma által tetemesen megkönnyittettekíl, hogy „a 
pápának péladabeszédes bőkezűsége Rómára nézve a jóllét 
egyik föokozója volt." Végre a 34. oldalon, Garibaldinak 
1867. év őszén Róma elleni zsiványkodásáról megemlé-
kezvén szerző bebizonyítja, hogy Róma lakossága csendem 
magatartása által is megmutatta, mennyire nem tetszett 
nekik e vállalat. 

Ha azonban az idézettek sem győznék meg Grimaldi 
minisztert és barátjait arról, hogy a pápai kormány alatt 
a nép nagyobb jóllétnek örvendett, mint a jelenlegi rab 
lókormány alatt, ugy olvassa el e röpirat 19. és 20. olda-
lát, s látni fogja, hogy állottak az egyházi állam adó-
ügyei az 1848-diki forradalom után, a mely mint tudjuk, 
annyi költséget és adósságot okozott. Be van bizonyítva,, 
hogy a föld és házadó, a provinczialis és községi adót 
hozzá számítva, 0.48 kamatot tett ki az illető birtok ér-
téke után; hogy örökösödési esetekben a föl és lemenő-
ágban épen semmi s más esetekben is nagyon csekély 
adó fizettetett ; hogy birtokátiratásí esetekben az okmá-
nyok lajstromozásáért legfeljebb 2 kamatot fizettek ; hogy 
fogyasztási adó a legtöbb kisebb városokban nem is léte-
zett, s a nagyobbakban is jelentéktelen volt, igy pl. Rómá-
ban 3.10 frank 120 liter után. Midőn ez összeg 4.25 frankra 
emeltetett, népzendüléstől tartottak. A beviteli vámok is 
nagyon csekélyek voltak. Most ellenben szerencséje van az 
olasz testvérek ágyúi által a papi uralomtól felszabadított 
rómainak, minden liter bor után, mely a városba bevitetik, 
10 centimes adót fizetnie. A föld és házadó a jövedelem egy 
harmadát, sokszor annak felét is fölemészti, még az esetben 
is, ha a birtok adósságmentes. Ha azonban hitelzáloggal 
van megterhelve, akkor azok kamatai 13.20 kamat adó-
val vannak megróva, s mivel a tőkepénzes azokat az 
adósra tólja, ennek néha földbirtoka utáni jövedelmé-
ből mije sem marad. A kereskedő és iparosnak iparadó-
ján kivül még 8.80 kamatot kell fizetnie a tiszta haszon 
után, mely az adófelügyelőségtől tetszés szerint vettetik 
ki. A hivatalnok fizetése 6.60 kamattal van megadóz-
tatva, s a ki megtakarított- vagyonát járadékokba fek-
teti, annak azok után 13.20% adót kell fizetnie. Az örö-
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kösödési adó a fel és lemenő ágnál 11/-2°/<> t e s z ki, ® s 

megy egész 12°/0-ra. Okmányok lajstromozásáért is nagy 
összeg fizetendő s az ezekre vonatkozó utasítások oly bo-
nyolodottak, hogy azokkal maguk az ügyvédek és jegy-
zők sincsenek tisztában s számtalanszor büntetést fizet-
nek. E büntetések igen nagyok s irgalmatlanul behaj-
tatnak. S ily gazdálkodás mellett Grimaldi miniszter kor-
mányát, mint a nép boldogítóját, meri magasztalni s a pá-
pai kormányt rágalmazni! 

Róma. Augusztus 17-én este a kávéházak és nyil-
vános mulató helyeken a közbeszéd tárgyát a Vatikán 
falai kívülről megmászásának kísérlete képezte. A tör-
téntekről biztos tudósitások alapján következőket írha-
tunk : A Péter temploma és a német temető közt őrt 
álló rendőr mult éjjel tizenkettő és egy óra közt zajt 
vett észre, mintha valaki kalapács és vésővel a falat 
áttörni akarná, mely zaj a bazilika előcsarnoka felső 
emeletének déli szögletéből hallatszott. Minthogy az alsó 
előcsarnokhoz vezető összes bejáratok magas vasrácsoza-
tok és onnan a felső emeletre vezető feljáratok rendkívüli 
erős ajtók által vannak elzárva, az őr eleinte abban a 
hiszemben volt, hogy talán a templom rendes munkásai 
valami munkával vannak elfoglalva. Ezalatt az őr, jólle-
het a zaj nemsokára elnémult, a legnagyobb elővigyáza-
tot tanúsította, s midőn kevéssel utána egy valaki az el-
hagyott uton elhaladt, megkérette általa a legközelebbi 
rendőrkapitányt, miszerint vagy személyesen jöjjön el, 
vagy küldjön egy őrjáratot, mivel valami gyanúsat vett 
észre. Erre a Vatikán kapujának őre is figyelmeztetve 
lőn, s a palotából a pápai csendőrök áthaladtak a tem-
plom előcsarnokának ama hosszú, keskeny termén, a 
melyről különben a pápa a Péter terén egybegyűlt nép-
nek áldását szokta adni s a mely jelenleg használaton 
kivüli bútorok elhelyezésére használtatik. Ott körülbelül 
négy órakor reggel, ócska pamlagon kinyujtózva s lát-
szólag mély álomba merülve, egy meglehetősen öltözött 
középkorú férfiút találtak, ki álmából felrázatva és sze-
mélyes viszonyairól, nemkülönben idejutásáról kikérdez-
tetve, magát Demenico Stoitinak nevezte s azt állitá, hogy 
rózsafüzér-kereskedő Recaroból. A pápát kívánta látni, 
s mivel nem sikerült kihallgatást kieszközölnie, e rend-
kívüli uton iparkodott a Vatikánba bejutni. A külső rá-
csozat átmászása után, ama helyen, a hol az legalacso-
nyabb, az alsó előcsarnok déli részébe jutott, ott Nagy-
Károly lovagszobránál a fal szobrászati ékítményeinél pár-
kányzatról párkánvzatra a legfelsőbb loggiához felmá-
szott, hol azután a magával hozott szerszámokkal utat tört 
magának a vékony téglafalon keresztül, melylyel az ajtó 
nyiladék el volt zárva. — A férfiú átadatott az olasz ren-
dörségnek, melynek feladata kipuhatolni, vájjon őrült-e vagy 
gonosztevő. Ott, hol ráakadtak, nem volt semmi lopni 
való. Közli dr Ott. Ádám. 

Lisabon. A szentszék s Portugallia közt kötött Conccr-
datum, mely f. é. junius 23-án köttetett, közelebb az 
„Osservatore Romano" hasábjain közzététetett és követke-
zőleg szól : 

A legszentebb Háromság nevében. 

XIII. Leo pápa ő szentsége és I. Lajos király ő 
leghivőbb fölsége azon óhaj által lelkesítve, bogv Kelet-
Indiában a kereszténységnek még nagyobb fejlődését és 
előmozdítását idézzék elő és az ottani védurasági viszo-
nyokat végérvényes és végleges módon rendezzék, abban 
egyeztek meg, hogy Concordatumot kötnek. E czélból 
két meghatalmazott küldetett ki, és pedig ő szentsége 
részéről ft. Jacobini Lajos bibornok államtitkár ő emi-
nencziája, és ő leghirőbb fölsége részférői Da Silva Fer-
rao de Cordalho Martens ker. János, rendkívüli nagykö-
vet és tiszteletbeli államminiszter ur ő exczellentiája. A 
két meghatalmazott meghitelesitvényeik kicserélése és 
elismerése után jónak látták a következő czikkelyekben 
megegyezni. 

1. czikkely. Ősrégi pápai engedmények erejénél fogva 
továbbra is érvényben marad a véduraság gyakorlása a 
portugál korona részéről a keletindiai székesegyházak fö-
lött a kánoni szabványok értelmében és az ezen Concor-
datumban kifejezett módosítások szemmel tartásával. 

2. czikkely. A goa-i metropolitai és primási egy-
ház tekintetében megjegyeztetik, hogy az érsek ezután 
is gyakorolni fogja a szuffragán egyházmegyékben a met-
ropolita jogait. 

Az ez idő szerinti érsek ő szentségének kegyes en-
gedménye folytán Kelet-India tiszteletbeli pátriárkájának 
méltóságára emeltetik és azonfelül élvezi a jogot, hogy 
ő elnököl egész Kelet-India nemzeti zsinataiban, melyek, 
a pápát megillető másnemű rendelkezések kivételével, 
többnyire Goaban tartatnak. 

3. czikkely. A goai egyháztartomány a metropoli-
tai széken kivül még a damani, más néven evanganori, 
továbbá a cochini és a s.-thome-de-meliopor-i három, egy-
házmegyéből áll. 

Külön melléklet fogja közelebbről megjelölni az 
1 egyházmegyékbe tartozó helységeket s az egyes egyház-

megyék határait. 
4. czikkely. Ugy a metropolitai egyházmegye mint 

a három szuffragán egyházmegye fölött a véduri jog gya-
korlása a portugál koronát illeti. 

5. czikkely. Tekintettel az előnyökre, melyek az 
ottani hívőkre a nevezett három egyházmegye újjáalakí-
tásából és rendezett egyháztartomány helyreállításából 
háromlanak, a goai kereszténységhez tartozó, de a fön-
nevezett három egyházmegye határain kivül eső csopor-
tok, melyek az emiitett mellékletben meg vannak jelölve, 
anyagi és erkölcsi viszonyaik megfontolása után az 
egyházmegyébe kebeleztetnek be, melybe legjobban be-
illenek. 

A többi egyházmegyék goai misszióiban a püspök 
(Ordinarius) a lelkipásztorkodást alatta álló goai vagy 
portugál papokra fogja rábízni. 

6. czikkely. A kormány elvállalja a kötelezettséget, 
hogy gondoskodjék a nevezett egyházmegyék, káptalanok, 
a papság, papnevelőintézetek megfelelő dotaczióiáról, és 
hogy hatályos módon támogassa a püspökök tevékeny-
ségét iskolák, árvaházak vagy más intézetek alapításánál, 
melyeket a hivők java igényel, vagy a melyek szükségesek 
az evangelium terjesztéséhez a pogányok közt. 

7. czikkely. A hierarkhia helyreállításával Indiában 
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egyidejűleg alakítandó négy, és pedig a bombay-i, a 
mamgalor-i, a guilon-i és a mandaré-i egyházmegye szá-
mára valamely szuffragán szék üresedése esetében a metro-
politák a szuffragán püspökkel egyetemben, érseki szék 
megüresedés esetén pedig az egyháztartomány szuffragán-
jaí szabad választás utján a goai érseknek fognak három 
jelöltet előterjeszteni, aki e hármas javaslatból hat hónapon 
belül egy jelöltet mutat be a szentszéknek. E határidőn 
tul a választás joga a szentszékre esik vissza. 

8. czikkely. Első izben a pápa nevezi ki az előző 
czikkelyben megnevezett négy egyházmegye érsekeit s 
püspökeit, amely megyék az egyházi hierarkhia alakításá-
val együtt alapittatnak. 

9. czikkely. A maiakkai és szingapouri hivők, akik 
jelenleg a goai érsek rendkívüli joghatósága alatt állanak, 
a makaói püspök joghatósága alá helyeztetnek. 

10. czikkely. A korona véduraságának ily alakú 
rendezése után a szentszék teljes szabadságot élvez Ke-
let-India összes egyéb területén a püspökök kinevezése 
és az összes többi rendszabályok tekintetében, melyeket 
a hivők javára előnyösöknek tart. 

11. czikkely. Miután a korona kelet-indiai védura-
ságára vonatkozólag fennállott engedmények a fönnebbi 
módon módosíttattak és megállapittattak, az 1857. évi 
Concordatum A. pótmellékletének 3., 4., 5. és 6. czikke-
lyei továbbra is megtartják érvényöket. 

12. czikkely. Jelen szerződés, mellékletével együtt, 
mely utóbbi amannak kiegészítő alkatrészét képezi, a ma-
gas szerződő felek által jóváhagvatik, és a ratifikácziók 
alábbi kelettől számított három hónapon belül vagy a 
lehetőséghez képest előbb, Rómában ki fognak cseréltetni. 

Róma, 1886. évi jun. 23-án. 
Jacobini L. bibornok. 

Da Silva Ferrao de Carvalho Martens ker. János. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A főtisztelendő lelkészkedő papsághoz! 

A Szent-István-Társulat elnöksége és igazgató vá-
lasztmánya megbízásából van szerencsém jelenteni, hogy 
a népiratkák már megjelentek — és pedig: 

I. Másfélnap Boldogfalván Ara 2 kr. 
II. Könnyű az asszonynak „ 3 „ 

III. Egy porczió pálinka „ 3 „ 
VI. Krumpli Miska vagy a takarékosság 

jutalma „ 3 „ 
Az egyházmegyék nagyméltóságú és főtisztelendő 

püspökei a Szent-István-Társulat elnökségéhez intézett 
levelökben kiemelni kegyeskedtek, hogy a Társulat ezen 
kiadványát a lelkészkedő papság figyelmébe fogják aján-
lani, hogy ezen valláserkölcsi irányú müvek minél széle-
sebb körben elterjedjenek. 

Hivatkozással a kegyes püspöki levelek ezen ré-
szére, teljes bizalommal fordulok a ftdő lelkészkedő pap-
sághoz, s kérem, szíveskedjenek a népiratkákból a megren-
delést a Szent-István-Társulat ügynökségénél eszközölni. 

A megrendelés akár készpénz fizetés, akár postai-
vagy vasúti utánvét mellett is történhetik. 

Budapesten, 1886. szeptember hóban. 
Az elnökség és az igazgató-választmány megbi-

bizásából : Hummer Nándor, társ. titkár. 

IRODALOM. 
Újdonság a kath. sajtó terén. 

1. Megjelent és beküldetett „Az Igazság'' vegyes ta r -
talmú kath. tanügyi közlöny. Megjelenik egyelőre min-
den hónap végén, később kéthétben. Több kath. tanfér-
fiu buzgó közremüdesével szerkeszti P. Feliczián. A lap 
tiszta jövedelme hazánk szegény, árva gyermekeinek se-
gélyezésére van szánva. Budapest-Gyergyó'Ditró. Nyom. 
a „Hunyadi Mátyás" intézetben. Ára egy évre 2 frt 20 
kr. Megrendelések és dolgozatok Gyergyó-Ditróba (Csik-
megye) az Igazság szerkesztőségéhez küldendők. 

2. Megjelent és beküldetett : Remény. Társadalmi, 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. Szerkeszti 
és kiadja Hajóssy Kr. György. I. évf. 1. vagyis mutatvány 
szám. Budapest, 1886. október hó 3. K. ivrét 16 oldal. — 
Tarta lma: 1686—1886. (Társadalmi czikk.) Irta dr Karsch 
Lollion. Remény (költ.) Irta Endrődy Sándor. Isten (költ.) 
Irta Rudnyánszky Gyula. A görcs (elbeszélés.) Irta Masz-
laghy Ferencz. Vihar után (beszély.) Irta Balázs Sándor. 
Két vándor (költ.) Irta Koltay Virgil. Budavár visszafog-
lalása 1686. Keleti emlékeimből. Irta dr Moravitz Mátyás. 
Valbriant (regény.) Forditotta dr Rada István. Heti Kró-
nika. Irta Krónikás. Irodalom és művészet. Hymen és 
Gyászrovat. Képeinkhez. Okmány a török világból. Kü-
lönfélék. Szerkesztői telefon. Szerkesztőség és kiadóhiva-
tal : Budapest. IV. ker. Ferencziek-bazárja. 

Üdvözöljük e gondosan szerkesztett és diszesen ki-
állított uj lapot. A 2. szám október 10-dikén fog megje-
lenni. Kitartás szerkesztő és munkatársak, valamint pártolás 
az olvasó közönség részéről, tekintélyes lappá emelhetik. 

VEGYESEK. 
Örömmel jelentjük, hogy ő eminencziája kegyel-

mes fópásztorunk egyházi beszédét, melyet Budavár 
visszafoglalásának emléknapján a helyőrségi templomban 
mondott, nemsokára teljes szövegben fogja olvashatni a 
m. t. olvasó-közönség. 

— A német katholikusok alig végezték be nagy-
gyűlésüket Boroszlóban, f. hó 7. és 8 án már ismét ne-
vezetes közgyűlésben találkoznak. E két napon tartja a 
Görresről nevezett kath. tudományos és irodalmi egylet 
egyévi közgyűlését Danzigban. 

— Budapestre felránduló paptársainkat tisztelettel 
figyelmeztetjük Kratzmann Ede országos üvegfestészeti és 
üvegégetési műtermére. Ezt az intézetet meglátogatni el 
ne mulaszszák. Megtekinthető minden dij nélkül reggel 
8—12-ig és délután 2—6-ig, üllői-ut 78. sz. a füvészkert-
ben. vagy Balassa-utcza 6. sz. 

f A nagyszombati kir. kath. tanitóképző-intézet ta-
nári kara, valamint a nagyszombati érseki helynökség 
tanítóegyesületének központi bizottsága mélyen szomoro-
dott szívvel jelenti, hogy szeretett kartársa, illetve elnöke 
tekintetes Zelliger József ur, érseki tanitóképző-intézetí 
igazgató tanár, a nagyszombat-vikariátusi kath. tanító-egye-
sület elnöke, a dalárda disz- és választmányi tagja, a „Nép-
nevelő" szerkesztője, számos tudományos társulat tagja, 
paedagogiai író, f. évi augusztus bó 31-én, élte 49-ik, ta-
nári és népnevelési működésének 33-dik évében, ellátva 
a halotti szentségekkel, csendesen jobb létre szenderült át. 
A megboldogult hült tetemei f. é. szept. 2-án d. u. 6 óra-
kor szenteltetnek be s tétetnek az ó-temetőben a dicsőséges 
föltámadás vigasztaló reményében örök nyugalomra. Az en-
gesztelő sz. mise áldozat az elhunyt lelkének üdveért f. hó 
3-án d. e. 8 órakor a főtemplomban mutattatik be a Min-
denhatónak. A béke szelid angyala lebegjen szendergő po-
rai felett! Nagyszombat, 1886. évi szept. hó 1-én. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í r t . 

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

demény czirazendő. 

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

NEGYVENÖTÖDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, szeptember 11. 21. II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Szent István a honalapító. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Szentséges atyánk kör-
levele Magyarország püspöki karához. — B u d a p e s t : A véres munkás-zavargások. — S z o m b a t h e l y i e g y h á z m e g y e : Lelki 
szent gyakorlatok. — R ó m a : A kiengeszteihetetlenek. Katholikus nagygyűlés. — B a j o r o r s z á g : Az egyházpolitikai helyzet. — 

Kath. Egyleti Élet: Az orsz. közp. kath. legény-egylet. — Vegyesek. 

Szent IstYàn a honalapító. 
Ü n n e p i s z e n t b e s z é d . * ) 

„Egy nemes ember messze tarto-
mányba méné, hogy az országot átve-
gye és visszatérjen." Luk. XIX. 12. 

Sz. István dicső kirátyunk földi országát Is-
tennek szentelvén, jutalmul megnyerte a boldog 
mennyországot és szegény magyarjaitól messze-
messze a fény s üdv tartományába költözött. 

Ámde a mai evangelium nemes embere csak 
azért távozott, — hogy az országot átvegye s az-
tán viszszatérjen: Ugy tön sz. királyunk is. 

Fölszállt égi trónjára s átvevé a Magasság-
belitöl az igazság és dicsőség örök koronáját; de 
csak azért, hogy védő hatalmával vissza-vissza-
térjen elárvult népéhez s fölötte áldón lebegjen 
a századok viharos tengerén. 

Ali ugy van K. K. ! hányszor boriták el ha-
zánkat a balsors hullámai? hányszor dördültek 
meg vérözönbe fuló nemzedékei fölött a bosszús 
egek villámai1? de mindannyiszor mentőcsillag-
ként tünt fel a borús mennybolton e szent ki-
rály segélye, visszatért e nemes ember: s elosz-
lott a ború, lezajlott a vérförgeteg és uj derű és 
uj öröm mosolygott a hármas bérez hónán. 

Ez őrcsillaghoz sóhajtott fel a tatárduláskor 
sirba dőlt haza: „Hol vagy István királyi" s im 
a vezeklőhöz visszatért „országunk istápja" és 
vele együtt vissza a boldogság s virulás. — Mi-
dőn pedig a török félhold uralgott négy folya-

*) Melyet a váradi s zékesegyházban n a g y m é l t ó s á g ú 
és főt isz te lendő dr Ipo ly i Arnold vá rad i m. püspök , val. 
b . t . tanácsos, s tb . s tb . s tb . u r n á k fe lh ívásá ra t a r t o t t és 
hódoló t i sz te le t te l neki a j án l Rosty K á l m á n , J é z u s t á r s . 
á ldozó-pap. A u g u s z t u s 20. 1886. (A „ N a g y v á r a d " u tán . ) 

munk felett s ez átoksuly alatt : „búval harma-
toztak szomorú mezeinkismét e vezérfényhez 
csengett föl a rablánczot csörgető honfikéz : „Hol 
vagy István királyt" és ő újra visszatért; dicsé-
nek sugára leverte egünkről a félhold hatalmát 
s földerité kétszázados éj után a szabadság s jó-
lét hajnalát. 

Es most K. K. ! midőn a legveszélyesebb el-
lenség: a hitetlen erkölcsromlás csattogtatja az 
enyészet holló szárnyait hazánk évezredes szen-
télyei fölött ? most, midőn az Európaszerte tűz-
hányóként lüktető társadalmi forrongás, trónok 
s oltárok romjain, a keresztény műveltség s tör-
téneti jogok omladékain, őrjöngve siet fölrakni 
az állati szenvedélyek s anyagimádás bálvány-
szobrait1? most, midőn kormányunk egyik bölcse 
azon kasszandrai jósigét hangoztatja : hogy a fel-
oszlás („disszolució") előjelei már honunk testén 
is mutatkozni kezdnek? most végre, midőn ma-
gyar államiságunk belül a nemzeti szakadottság 
miatt, kivül a nyugat s kelet végzetes mérkő-
zése között, tüzpróba s tán vérkeresztség alá ke-
rül s nem tudhatja, vájjon a végső kimenetel 
ama szebb kor lesz-e, mely után buzgó imádság 
epedez százezrek ajakán? vagy tán a nagyszerű 
halál?.. . most újra ,,csordulnak könnyeinku s fel-
sóhajt az aggódó honfi sziv : 

„Hol van a hon , me lynek Á r p á d vére 
Győze lemben csorga szent fö ldé re ?" 

vHol vagy István királyt" 
De ah visszatér-e a nemes ember égi orszá-

gából, hogy megóvja még egyszer földi országát, 
hanyatló szép hazánk? 

Vissza, vissza! 

18 
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Im ez ünnepen oltárainkra száll s innen hir-
deti az orvosló igéket, melyek igy hangzanak : 

„ Oh magyar ! én a keresztény hit s erkölcs 
által tevém nagygyá s dicsövé e hont! térj vissza 
hozzá s újra nagy leszesz és dicső!" 

Mig sz. királyunk életéből e korszerű igaz-
ságot fejtegetem, ugy figyeljetek K. K. ! hogy e 
szép múltból megtanuljátok orvosolni a nyavalygó 
jelent és biztositani a kétes jövendőt! 

I . 

Valamint egyes ember, ug}T egész nemzet 
is csak ugy lehet boldog és dicső, ha hiven ha-
lad Istenszabta rendeltetésének pályafutásain s 
szilárdul megáll a harczhelyen, hová őt saját üd-
veért az égi kéz rendelé. 

Még rövid idő s ezredéve lesz, hog}' Isten 
szelleme népünket kelet távol bérczei közül ki-
ragadván, ide a keresztény, de romlott Európa 
kellő közepébe ültette át. — S mily czélból ? 
Hogy eleinte büntető igazságosságának ostora le-
gyen a tőle elpártolt nemzetek fölött. Azért kez-
detben győzhetetlen volt a seregek Urának ke-
zében a pogány magyar kard. Mert a menny-
dörgő Jehova őt választá haragja rontó villá-
mává, hogy a vihar szárnyain rebegjen végig 
Európa fertőzött virányain s az elfajult népeket, 
melyek most már oltár elé borulva kiálták: „A 
magyarok nyilától ments meg uram minket!"1) — 
a megfeszült védő keresztjéhez visszatereljék. 

De ütött az irgalom órája! Nox praecessit, 
dies autem appropinquavit ! Letűnt az éj ! föl-
kelt a nap! A magyar lejátszá véres szerepét! 
De oh a kegyelem csodája! Az égi kéz nem 
törte szét büntető vesszejét, mint az egyiptomi, 
assziriai s babyloni birodalmakat; a vesszőt hit-
védő szablyává bűvölte át. — Mert a kereszt-
kutból az öldöklő angyal, a magyar, mint a hit 
védszelleme, mint a vallás élő bástyája, mint a 
keresztény műveltség vértanúi bajnoka emelke-
dett ki. — Isten a megtért magyar népet a 
nyugot s kelet közt határőrül állitotta fel, hogy 
érczkeblével felfogja az ázsiai barbár csordáknak 
ostromát. — Ez igazságot hangoztatá a trieszti 
zsinaton Draskovics György, később kalocsai bí-
boros érsek, mondván: „Ha a németek és ola-
szok, lengyelek és francziák a béke áldásait 
élvezik, azt Isten után, a magyarok önfeláldozá-
sának köszönhetik." Ezért nevezte hazánkat II. 

A németországi litánából a X. században. 

Pius pápa a hit paizsának, a kereszténység bás-
tyája s őrfalának; IV. Sixtus a magasságbeli tá-
borának, II. Gyula az egyház előőrsének. 

Tehát e dicső hivatás, a hitvédelem lőn ha-
zánk magasztos rendeltetése, gondviselésszerű 
nagysága! ez lőn Isten áldó s védő kegyeinek 
forrása; ez Nagyasszonyunk kiváló anyai szere-
tetének záloga ; ez a többi népek hálájának, ro-
konszenvének s méltó magasztalásának főtárgya; 
ez nyolcz századunk minden győzelme s dicső-
ségének minden erénye s mártyr érdemének 
elenyészhetetlen fénysugára. 

De kérdem, ki vezérlé e fényes pályára ha-
zánkat? Kilőn ez által legszebb diszének, legvaló-
dibb nagyságának megalapítója? Ráfelel az ének: 

„Szent István, magyarok tündöklő csillaga: 
Te voltál valaha országunk istápja /" 

Igenis, ő volt Mózesünk, ki népünket a vak-
hit sötétéből Isten csodás fényére kalauzolá; ő 
bölcs Salamonunk, ki a honi üdv Sionát ihletett 
s erős kezekkel fölraká. — De mily tűzoszlop 
vezérlé utait? mily szirtalap erősité meg remek 
alkotásait ? 

Oh K. K. ! e fény, e szirt, a keresztény hit és 
erkölcs vala! 

Vagy nem a hitnek égi lángjain olvadt s 
puhult meg a csak harezban leledző, — a csak 
vérnek örvendő magyar sziv ? nem a hit oltá-e 
be a büszke szittya szivbe a szelid Jézusnak ne-
mes alázatát s a sz. neveért halni kész vértanú 
szerelmet? nem a hit mutatott-e neki dicsőbb 
pályaczélt s elévülhetetlenebb borostyánt annál, 
— mint amilyet eddig csak füstölgő romokból s 
gőzölgő vértócsákból szokott szakitani a vad 
magyar keze ? 

Ugy van ! a sz. Istvántól bérczen, sikon hir-
detett evangéliom alakitá emberré a magyart, ki 
eddig csak harczfi volt : sőt kereszténynyé s 
szentté avatta föl, ki eddig a kereszt üldözője, a 
szentek rettegtetője volt. A megtért ősökről irta 
a nagy történettudós Baroni bibornok : „Krisztus 
igájához hajolva, kegyesek, szelidek, emberséges 
jószivüek és szerények, s minden erények szine-
javává lettenek!" 

A hit szerzé meg honunknak azon páratlan 
dicsőséget : hogy a szentek kertjének, az erények 
illatos virányának nevezé a keresztény világ, 
amint most is zeng az ének : 

„Virágos kert vala hires Pannónia 
Mely kertet öntözé a szép szűz Mária : 
Kertésze e kertnek István király vala!" 
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Ah, kedves keresztények, vájjon ily kert, ily 
virány-e most Pannónia? többre becsüljük-e azon 
egykori hiterkölcsi nagyságot, melyet Béla király 
névtelen jegyzője e szavakkal fejezett k i : „Biin 
köztök alig találtatek !" vagy tán e szellemi hata-
lomnál inkább, azon kétes becsű eszközökkel föl-
mesterkélt és a múlékony pazarló lelkesedés al-
kotásaival fölczafrangozott állami nagyhatalmi-
ságra törekednénk-e ? melynek csillámai csak azon 
tátongó örvényt világítják be, ahol a légvár szé-
deleg s hiterkölcsi alap nélkül épugy összeros-
kad, mint Nabukodonozoi' álmán az agyaglábu 
óriás érczszobor ? ! 

Kert ? Virány ? 
Ah kert most is hazánk, de amelyet leta-

rolni kezd a hitetlenség szele! virány most is; 
de a melyet a bűnös szenvedélyek bóditó masz-
laga, a honfiúi bánat szúró tövisei, az elszegé-
nyedés száraz kórói, az elpuhító hamis műveltség 
szibarita rózsái s a hazug jólétnek kivül ragyogó, 
belül rothatag sodoma-almai ruti tnak el ? 

S honnét ez átkos sivárság? Ah mert az ősi 
ének szerént hazánk kertjének 

vBéhomáíyosodék örvendetes napja!" 
Letűnt a hit áldó sugara s a vele járó eré-

nyek üdítő harmat árja ! 
Azért sir tovább az ének : 

„Mint rózsát a hőség, ugy az Pannóniát 
Rontja hitetlenség, fonnyasztja virágát 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 10. Szentséges atyánk körlevele Ma-

gyarország püspöki karához. II. — Mint éber és gondos 
őre az egyháznak, szentséges atyánk el nem hallgathatja 
ama bajokat, melyek az egyházat ugy általánosságban, 
mint hazánkban fenyegetik. S mig csak röviden érinti 
ama veszélyeket, melyek általános jellegük mellett Ma-
gyarországban, ha nem is nagy mérvben, de mégis meg-
vannak, behatóbban szól ama különleges viszonyokról, 
melyek hazánkban egyházpolitikai téren kifejlődtek. Em-
iitettük már, hogy ő szentsége a naturalismust, rationa-
lismust és szoczializmust hangoztatja. S nagyon találóan. 
Hazánk" irodalmi és tudományos köreit — kevés kivétel-
lel — a naturalismus és rationalismus valóban uralják. 
Ha van is jobb irány, ha van is nemesebb törekvés, az, 
fájdalom, a naturalismusból nem igen emelkedik ki. S 
hogy a rationalismus minő viszonyban áll a kinyilatkoz-
tatott valláshoz, hogy bizonyos tudományos körök a ra-
tionalismus ugy dölyfétől, mint egyoldalúságától elfogulva, 
minálunk mennyibe veszik a kinyilatkoztatott vallást, en-
nek tanait és intézményeit : ezt csak az nem tudja, a ki 
nem akarja tudni. Szentséges atyánk figyelmeztetése te-
hát valóban időszerű ; más kérdés persze az, vájjon ép-

pen ama körök, melyeknek e figyelmeztetés szól, mél-
tatják-e kellően szentséges atyánk szavait. Nekünk leg-
alább e figyelmeztetést elfelejteni nem illik. 

A szoczializmus veszélyére nézve szentséges atyánk 
röviden, de nagyon bölcsen ir. Elismeri, hogy Magyaror-
szágban államot megrázkódtató és felháborgató viharok 
még nincsenek, de azért éber figyelem nem árt, sőt szük-
séges. S valóban nagyon helyén van ez az intelem is. Ma-
gyarországon ugyan vajmi kevés az, ami a szoczializmus 
ellen történik. Sokan egészen ignorálják korunk ezen 
veszélyes főbaját, mások meg nagyon csekélynek tartják. 
Pedig csalódnak. A baj megvan, nálunk ugyan eddigelé 
még csekélyebb mérvben, de a mai rohamos fejlődés mel-
lett nem kellenek századok, hogy hazánkban is legalább 
ott, hol az ipar fejlettségével a munkások száma is meg-
szaporodik, komolyabb veszélyek beálljanak. Ezeket jó 
eleve szeretné szentséges atyánk elhárítani. S ha ő, mint 
máskor és másoknak a szoczializmus ellen a vallás és 
egyház üdvös befolyását, mint legjobb gyógyszert, illetve 
óvszert ajánlja, akkor csak a tények logikáját és az el-
vek erejét ju t ta t ja érvényre. S bár soha államférfiú, kü-
lönösen hazánkban, el ne felejtené szentséges atyánk 
következő aranyszavait : „Ecclesiae diffidere, eamve su-
spectant habere, primum est aperte injustum, deinde, prae-
ter inimicos disciplinae civilis cupidosque rerum evertenda-
rum, prodest nemini." Ki legjobb természetes szövetségesét 
működésében megbénítja, ellenségeinek malmára haj t ja 
a vizet. S mig a befolyására féltékeny plutokraczia, anti-
semitismus, agrarismus és hasonló ijesztgető mumusok 
segítségével lehetetlenné fog tenni minden egészséges és 
szükséges mozgalmat a társadalmi kérdés megoldása ér-
dekében, addig csak attól lehet tartani, hogy az áramlat 
nőttön nőni fog, mig oly magasságot nem ér el, melynél 
a közveszély kezdődik. A világból és igy hazánkból is a 
socziális kérdést eldisputálni nem lehet ; szólamokkal 
meggyógyítani az általa ütött sebeket pedig nem fog si-
kerülni ; egészséges gyógyító és calmirozó hatású ellen-
áramlatot pedig csakis a keresztény elvek alapján lehet 
egyedül sikeresen életbe léptetni. 

Szentséges atyánk e általános veszélyek és bajok 
ecsetelése után áttér a hazánkban észlelhető különös ba-
jokra. E reánk nézve legérdekesebb részben meglepő, 
mennyire ismeri szentséges atyánk a mi viszonyainkat. 
Nem sorol elő ugyan minden bajt — ez is bizonyára 
gyöngédségének a jele — a mit mond, azt is inkább csak 
kegyesen érinti, de szentséges atyánk óhajai oly tökéle-
tes actio-programmot képeznek, hogy egyrészt lehetetlen 
katholikus tevékenységnek hazánkban helyesebb irányt 
és biztosabb alapot adni, másrészt pedig vallási és egy-
házi viszonyaink teljes gyógyulása volna ezen programm 
megvalósítása. 

Az első, mit szentséges atyánk említ, a hitvallás 
személyes szabadsága. Érinti itt szentséges atyánk ugy a 
vegyes házasságokból eredt gyermekekre vonatkozó tör-
vényeket, mint az áttérést szabályozó törvényeket. S jog-
gal lát szentséges atyánk mind a kettőben gravament a 
katholikus egyházra nézve. Megakadályozni a szülők ter-
mészetes jogát, megkötni őket cselekvési szabadságukban 
a legszentebb és legfontosabb dologban, az világos, hogy 
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szentséges atyánk helyeslését nem birhatja. Ugy szintén 
ott, hol kellő felfogás és Ítélőképesség még van, bizo-
nyos korhoz kötni az áttérés engedélyét szentséges atyánk 
szemében igen helyesen az egyéni szabadság megszorítását 
jelenti. E két pont már annyi megbeszélés és fejtegetés, annyi 
tárgyalás és értekézés substratumát képezte, hogy olvasóink 
— e kérdések körül kellően tájékoztatva — csak hálával 
veszik, hogy a legfőbb és legilletékesebb egyházi helyről 
lőn elismerve ugy a helyzet suives volta, mint a válto-
zásnak szükségessége. 

A másik pont a házas élet tisztaságára vonatkozik. 
Szentséges atyánk a katholikus tan alapján sikra száll a 
házas élet saecularisatiója ellen, különösen helytelenítve a 
polgári házasságot, és végre nagyon kegyei szavakkal el-
ismerést szavaz azoknak, kik a zsidó házassági javas-
latot megbaktatták. Ez elismerés oly meleg szavakban 
van kifejezve, hogy egyszersmind ösztönzésül fog szolgálni 
a jövőre, valahányszor szükség leend akár ezen, akár más 
téren Magyarország keresztény létalapjainak védelmére 
kelni és biztosítani e szegény haza számára ama feltéte-
leket, melyek nélkül felvirágoztatását és boldogságát hiába 
várnók. (Folytatjuk.) ? 

Budapest, augusztus hó 6. A véres munkás-zavar-
gások — melyek Éjszak-Amerikában, majd Franczaor-
szágban, mindjárt reá Belgiumban, legutóbb Hollandiában 
egy-két hónap alatt szinte megszakítatlan egymásutánban 
követték az eme nemzetközi forrongásokban nyitányt ké-
pezett londoni zajos sztrájkokat — bizonyára szoros 
összefüggésben állanak egymással és ugy egyenként, mint 
összefüggésükben ujabb bizonyítékul szolgálnak arra 
nézve, hogy állami rend s társadalmi nyugalom meg nem 
állhat azon államkormányzati elvek alapján, a melyek 
„javaslatai szerint a társadalom főelemeit : a házasságot, 
családot, az iskolát, a birtokot, a tekintélyt természetes 
isteni alapjaiból kiemelve, természetes őrétől elszakítva, 
az önérdek, a bir-, a nyer-, a kéjvágy szenvedélyeinek 
átszolgáltatták. " 

Az anarchista mozgalmak tehát ismét a müveit vi-
lág elé álliták amaz igazságot, hogy „Isten nélkül nincs 
religio, nincs vallás ; vallás nélkül nincs birtok, nincs te-
kintély ; birtok és tekintély nélkül nincs társadalom ; 
társadalom nélkül pedig fölösleges az állam, mely épen az 
Istentől alkotott, szervezett társadalmi rendnek megóvá-
sára küldeték, " mint egyik nagynevű főpásztorunk 
mondja vala. 

Ezúttal a szuronyoknak még sikerült ugy Decaze-
villesben, mint New-Yorkban, Philadelphiában stb., ugy 
Londonban, mint a belga gyárvárosokban; ugy Forliban 
és az olasz rizstermesztő vidékeken, mint Amsterdamban 
— a rendet helyreállítani, ámbár e trend sz,ámos ember 
vérétől borított rémként vigyorog a porosz és orosz ál-
lamra, hol a kivételes törvényekkel, ostromállapottal, 
roppant praeventiv rendőri apparatussal és a veszélyesebb 
kolomposok kiutasításával óvták meg magukat, ugyahogy 
s addig-ameddig az amsterdami véres eseményektől. 

Az anarkhizmus tehát leveretett minden ponton. De 
örvend-e a világ ezen? Avagy biztonságban érzik-e ma-
gukat államok, birtokosok ! ? Szó sincs róla ! 

Az egész világ sajtójának legnagyobb része napi-
rendre tért a véres összeütközések fölött és az uralkodó 
liberalismus hirlapserege alig szentel negyedrész annyi 
tért ezek okainak és orvoslásainak megbeszélésére, mint 
a batumi kérdésnek; pedig ez utóbbi alig érdekel köze-
lebbről két államot, holott az anarkhista mozgalmak az 
egész müveit világot érintik s tagadhatatlan nemzetközi 
szervezettől erednek. 

Önkénytelenül sokat mondó a papiros közvélemény 
ezen hallgatása: egyfelől jelzi azt, hogy amaz események 
megujulását bizonyosnak veszik, különben diadalt ülnének 
a letiport utczai zavargások után; másfelől bizonyítja azt, 
hogy az államok nagyobb részében uralkodó irányzat 
még mindig nem okult a népek kárán, hogy még mindig 
nem hajlandó fölismerni a jelen társadalmi viszonyok 
bomladozását, mint a vallás mellőzésének következ-
ményét. 

Pedig ez nyilvánvaló tény ! 
Tekintsük ugyanis, hol, mely országokban legerő-

sebb az anarkhista, szoczialista stb. fölforgató szellem ? A 
protestáns Angliában, a protestáns többségű Németor-
szágban, a szakadár Oroszországban, a szabadkömives 
kormányok nyűge alatt sok éven át állott Belgiumban, 
a még most is atheus-szabadkömives érdekszövetkezet 
szipolyozó uralma alatt levő Francziaországban ; a sza-
badkömives-protestans Hollandiában ; a mindenféle bur-
jánzó szekták honában, az észak-amerikai Egyesült-Álla-
mokban. 

Ellenben a kathoiikus kormányu vagy társadalmu 
országokban kevésbé érezhető az anarkhizmus vulkánjának 
hánykolódása, némelyikükben csak annyi, amennyi a 
szomszéd protestáns vagy szabadkőműves kormány alatt 
lévő államokban mutatkozó kitörések sugárhatásaként je-
lentkezhetik. 

Mit bizonyít ezen elvitathatatlanul igaz jelenség? 
Azt, hogy a katholiczizmus a modern ismeretes viszonyok 
közt, midőn az államok kormányzati életében oly kevés 
befolyással bir, mégis szemmel látható tényekben nyil-
vánuló ellenszernek bizonyul azon veszedelem ellen, mely 
a mindinkább félelmetesebben növekedő s már szerve-
zett sorokban erőszakkal föllépő anarkhizmusban a tróno-
kat, az állami s társadalmi rendet fenyegeti. 

Alig mult egy éve, hogy XIII. Leo pápa (1885. 
febr. 17.) igy nyilatkozott: „Szemeim előtt lebegnek a 
siralmas, a szomorú társadalmi viszonyok, melyek az is-
tentelen, forradalmi tanokból fejlődve nemcsak az egy-
házat, de magát a társadalmat is végveszélylyel fenyege-
tik. Az emberi bölcseség nem talál védvet, nem talál or-
vosságot — az elhagyott keresztény elvekre kell vissza-
térni ; legyetek rajta, hogy erről az elméket felvilágosítsá-
tok és meggyőződésre bírjátok." 

A helyzet tehát ez : egyfelől az anarkhizmus, más-
felől a modern állam mint engesztelhetetlen ellenek, me-
lyek elseje azonban folyton terjedve aláássa az állam alap-
jait, az utóbbi pedig legnagyobbrészt csak a szuronyokra, 
a nyers erőre támaszkodva, mely csak addig biztos, amig 
az anarkhizmus nem hálózza be a hadseregeket. 

E két ellenség közt, illetőleg fölöttük áll az egy-
ház, mint a társadalmi béke őrangyala, a mind fenyege-
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többnek mutatkozó összecsapás megelőzője, hangoztatva 
a keresztény elvek uralmának helyreállítását, amelyek a 
gyöngét oltalmazva határt szabnak a hatalmasnak, ame-
lyek az erőszakot fékezve a kölcsönös jogbiztosságot, s 
méltányosságot hirdetik, és amelyek a szegény s ügyefo-
gyottnak fölkarolását a gazdagnak lelkiismereti kötelessé-
gévé teszik. 

A keresztény elvek ez uralmának visszaállítása nél-
kül a döntő összecsapás ama két ellenség közt elkerülhe-
tetlen. Ebben van az orvosság, mint Simor János bibor-
nok s herczeg-primás mondja 1885. évi márcz. 19-én a 
a Sz. István-Társulat nagygyűlésén mondott beszédében : 

„Az emberi munka jutalmat követel, de az nem 
áru, mert az maga az ember az ő családjával, az ő hi-
vatásával az Istenhez ; ő erkölcsi személy, erkölcsi rend. 
erkölcsi méltóság ; az ő munkájára a társadalomnak szük-
sége van, de neki napibérén kivül még más figyelemre 
van joga, mert a nemzet jóléte nem csak azt követeli, 
hogy a munkásnak mindennapi kenyere, thanem, hogy 
erkölcsösen nevelt családja is legyen." -f-

Szombathelyi egyházraegye. 1886. augusztus 29. 
Lelki szentgyakorlatok. — Méltóságos Hidasy Kornél me-
gyés püspök ur folyó évi augusztus 23-tól egész 26-ig 
az egyházmegyei papság részére lelki szentgyakorlatokat 
tartatott a szombathelyi papnöveldében két Jézus társa-
sági atya, főt. Molnár László és Mladoniczky Ferencz urak 
által. Az ezen ügyben kiadott főpásztori levelében igy 
szól ő méltósága a többi közt: „Püspöki székem el-
foglalása óta . . . lelkemnek egyik leghőbb óhaja volt a 
másutt is dívó közös szent lelkigyakorlatokat egyházme-
gyémben is meghonosítani, hogy igy évenkint magam 
köré gyűjtve lelkészkedő papjaim egy részét, néhány na-
pon át a világi gondoktól való visszavonultságban közös 
imák, szent elmélkedések és penitencziatartás cselekedetei-
nek komoly gyakorlása által lélekben megujuljunk, ke-
gyelmekben gyarapodjunk és föllángolva Isten és egy-
háza iránti szeretetre, annál áldásosabban munkálkodhas-
sunk a lelkipásztorkodásnak fáradságos, de egyszersmind 
magasztos pályáján." 

A gondos atya és főpásztor a kitűzött szent czélt 
nagyrészben elérte ; mert hivó szózatára a közös lelki szent-
gyakorlatokra 49-en jelentek még, és pedig : két apátka-
nonok (egyike pápai praelatus), ezeken kivül a központ-
ból hét áldozár, a vidékről pedig alesperes 4, plébános 
és plebánoshelyettes 24, káplán 11 és egy diakónus. Ezek 
a közös szent magányban töltött három napot bizonyára 
életök legszebb, legnevezetesebb napjai közé fogják szá-
mitani. 

Már maga a lelki szentgyakorlatok kezdete rendki-
vül megható jelenet vala. A nagy harang méltóságos zú-
gása mellett kisértük augusztus 23-kán délután öt óra-
kor szeretett főpásztorunkat karingben, fehér stolával és 
biretummal a püspökvárból a gyönyörű székesegyházba. 
I t t is, a templomon kivül is, ámult sok kíváncsi ájtatos-
kodó ember a szemei elé táruló nagyszerű látványon. A 
megyés püspök ur ő méltósága a főoltárhoz érve, a ve-
csernyepalástot ölté magára, a legméltóságosb oltári szent-
ség előtt a Szentlelket segítségül hivá, a Yeni Creator 

Spiritus fölváltva történt elmondása után áldást adott a 
Legszentebbel, és a Jesu dulcis memoria két versszaká-
nak eléneklése után kezébe vevé az előre oda helyezett 
fakeresztet, azt a magasba tartva ezeket mondá: „Ecce 
lignum Crucis, in quo salus mundi pependit. Yenite, Frat-
res, procedamus in sacram solitudinem sub vexillo Crucis 
Domini nostri Jesu Christi, ut ejusdem Sanctus Spiritus 
loquatur ad cor nostrum. 

A székesegyházból ő méltósága legelői vive a ke-
resztet, az 50. Miserere zsoltár föváltva történt imád-
kozása mellett elvezetett bennünket a hazai művészektől 
nagy költséggel megnagyobbított és gyönyörűen megújí-
tott papnöveldei kápolnába, hol rövid velős beszédben 
utalva a hellen pogány életbölcseség alapelvére : rvœ&c 
ősavróv, ismerd meg tenmagadat, az önismeret szüksé-
gét a kereszténységben is mint minden életjavulás alap-
feltételét fejtegeté és szivünkre köté ; egyszersmind Szűz 
Máriát választá szentgyakorlataink pártfogónéjává. 

Jesus et Maria 
Sint nobis duces 
In nostra via ! 

Servus Mariae non peribit ! Ekkor ő méltósága meg-
áldá a lelki szentgyakorlatok vezéreit! és következett az 
első meditatio. 

Régi, ismeretes igazságokat fejtegetének a jó, önfel-
áldozó, tudós Jézus-társasági atyák, de oly átlátszó, szi-
gorúan következetes és azért az észt a hit bilincseibe 
verő, az ember egész valóját megrázó s az akaratot 
szent elhatározásokra késztő okoskodással, nagy patriár-
kájok, szent Ignácznak átöröklött szellemében, hogy kiki 
azon meggyőződésre jutott , ezentúl vagy mint Isten szive 
szerinti papnak kell élnie, vagy okos ember számba ma-
gát nem számítania. Dixit insipiens in corde suo : Non est 
Deus. 13. zsoltár, 1. 

Ezek voltak ám igazán a szent izgalmak és isteni 
i rgalmak napjai! 

Igy ment ez hat meditation és négy consideration 
keresztül, és alig van a lelkipásztorkodásnak oly ága, 
mely különösen az utóbbiakban szóba nem került volna. 

Mindezekhez járult a jó főpásztor magasztos, önfel-
áldozó példája, — mert a közmondás szerint regis ad exem-
plum totus componitur orbis, — ki mindenkor első jött a 
kápolnába, ki előimádkozta a közös imákat, intonálta a 
breviáriumi imákat, velünk közösen étkezett és hall-
gatott. 

Már rövid leirás is elégséges annak bebizonyításá-
ra, mily édes, boldog és kellemes volt a három napi 
együttlét, melyre teljes joggal alkalmazhatta ő méltósága 
a 132. zsolt. 1. v. : „Ecce quam bonum, et quam jucun-
dum habitare fratres in unum," és Krisztus urunk sza-
vaival biztathatott, hol ketten vagy hárman egybegyűl-
nek az én nevemben, én köztük vagyok. 

Természetes dolog, hogy jó gyónás, és pedig leg-
alább az átdozárság éveire kiterjedő általános gyónás és 
méltó áldozás volt a szent magánynak ( „ 0 beata solitudo, 
sola beatitudo !) legközelebb boldogító gyümölcse gyanánt 
kitűzve. Az oltári szentségben a méltóságos püspök ur 
miséje alatt ugyancsak az ő apostoli kezéből voltunk 
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szerencsések részesülni. A búcsúkért szóló ima után ő 
méltósága szeretetteljes bucsuszózatot intézett a lelkigya-
korlatok vezéreihez és az azokra megjelent papokhoz, 
mely alatt nem volt szem, mely a megindulástól, hálától 
és örömtől sörü könnyeket nem hullatott volna. Te Deum 
laudamus elmondása fejezte be a magábaszállás üdvös 
napjait augusztus 26. reggol 8 óra tájban. 

Főt. Puli György apátkanonok és pápai praelatus 
ő méltósága volt kegyes szivünk mélyéből fakadó hálás 
köszönetünket tolmácsolni mind a méltóságos megyés 
püspök urnái, mind a lelki szentgyakorlatok vezéreinél, a 
buzgó és tudós Jézus-társasági atyáknál. Bizonyára az 
isteni Gondviselés különös kegye az a nagyban félreis-
mert és sok üldözésnek kitett Jézus-társasága iránt, hogy 
tőbb magyar főpásztor annak tagjaira bizza az oly fon-
tos lelkigyakorlatok tartását, hogy a szent atya oly di-
csérő brevét adott ki julius 31. annak számára, és hogy 
Németországban komolyan tanakodnak annak visszahí-
vásáról. 

Róma. Minél jobban győződnek meg az olasz sza-
badelvűek közül azok, kik még adnak valamit a vallásra 
s abban az egyedüli szövetségest látják, mely elég erős 
az államot az őt fenyegető socialistikus és anarchikus moz-
galmak veszélyétől megmenteni arról, hogy Olaszország 
egyedüli megmentése a sz. székkel való őszinte kibékülés 
s a pápa világi hatalmának visszaállítása, annál inkább ber-
zenkednek e törekvés ellen a szabadkőművesek s mind-
azok, kiknek gyűlölete a katholikus vallás iránt sokkal 
nagyobb, mint a haza iránti szeretet. Utóbbiakhoz a je-
lenlegi olasz miniszterek közül különösen Tajani és Gri-
maldi tartoznak. Ezek, ha követnék az ismert régi köz-
mondást: ,sutor ne ultra crepidam,u más szavakkal, ha 
csak kereskedelmi és földmivelési dolgokkal, mint szak-
ügyeikkel foglalatoskodnának, bizonyára békességben hagy-
nák az egyházat, a pápát s ennek párthiveit. De hiába, 
ők szabadkőművesek, s egyedül a páholynak köszönik, 
hogy daczára fiatal koruk és nagyon is középszerű tudo-
mányuknak, miniszteri tárczát nyertek, mely után gyak-
ran mások évtizedeken át hiába vadásznak. Földmüvelés 
és kereskedelemhez persze nem igen konyítanak, mivel 
sem földbirtokosok, sem kereskedők nem voltak, s igy 
összes ismereteiket csak könyvek és folyóiratokból me-
rítették. A helyett azonban ügyvédek, tehát czéhbeliek, 
kik magukról azt tartják, hogy mindenhez értenek. Mint 
ügyvédek azonban beszélő viszketegségben és ellenállha-
tatlan népszerűségi kórságban szenvednek. Most tehát attól 
félnek, hogy az olasz politika kevésbbé egyházellenes útra 
tereltethetnék s lassankint a sz. székkel való kiegye-
zés eshetőségének utja előkészíttethetnék. E félelem kifo-
lyása Grimaldi általunk múltkor emiitett viterbói asztali 
beszéde volt. Tajaninak mint igazság és vallásügyi mi-
niszternek akárhányszor alkalma nyilik az egyházat ellen-
séges indulatáról meggyőzni, s ezt soha sem mulasz-
taná el. 

Midőn múltkor ő szentsége nemtetszését fejezte ki az 
olasz kormány jogtalan kegyuraskodása miatt a mindkét 
siciliai püspökségeket illetőleg, Tajani miniszter azonnal 
tanácskozott a hirhedt mormon Crispivel, s külön ügyvédi 

bizottságot rendelt ki, hogy igy a sz. szék ellen annál jog-
talanabbul léphessen fel. Most, irja a „ S t a m p a G r i m a l d i 
és Tajani kedvencz lapja, utóbbi egy rendeletet adott ki, 
miszerint néhány jezsuita, ki Florenczben, sz. Cajetán 
templomának rectori lakását bírja, onnan kiűzessék. A 
rector önszántából engedte át e lakást a jezsuitáknak, 
hogy az emiitett templomban az isteni szolgálatot végez-
zék. A templom azonban a mellette levő lakházzal együtt 
a zárda-eltörlési törvény értelmében állami jószág lőn, s 
erre támaszkodik a miniszter, hogy igy megboszulhassa 
magát a jezsuitákon, az ezekhez intézett pápai levél 
miatt. Florenczben, hol a jezsuiták — daczára a sok 
szabadelvű férfiúnak — nagy tekintélynek és szeretetnek 
örvendenek, a miniszter e rendelete általános nemtet-
szést szült. 

Az olasz katholikusok szeptember 22 - 26-ig hete-
dik általános gyűlésüket fogják Luccában tartani az 
ottani érsek elnöklete alatt. Az olasz katholikusok első 
általános gyűlése 1S74. évben Velenczében, a második 
1875. évben Florenczben tartatott meg. Midőn reá követ-
kező évben Bolognában a harmadik gyűlés volt meg-
tartandó, az mindjárt első napon a forradalmi népsöpre-
dék által szétugrasztatott, a nélkül, hogy a hatóságok, kik 
a népsöpredék e szándékáról értesítve voltak, a gyűlés 
érdekében valamit tettek volna. 1877. évben tartatott 
Bergamoban a negyedik s 1879. évben Modenában az 
ötödik gyűlés ; azóta még csak egy tartatott Nápoly-
ban, mivel az intéző bizottság czélszerübbnek vélte, az 
ország egyik vagy másik részében minél több vidéki gyű-
lést tartani. Közli dr Ott Ádám. 

Bajorország Az egyházpolitikai helyzet megvilágí-
tását szükségessé tette a bajor kormány ismeretes föllé-
pése, hogy ugyanis a katholikusokkal szemben a pápára 
hivatkozik a bajor kath. egyház mostani állapota tekinte-
tében. Erre nézve Münchenből a következő fejtegetéseket 
teszik közzé. 

A herczeg-regens f. é. jul. 6-dikán kelt leiratában az 
összminiszteriumnak (Lutz s társainak) a legfőbb bizalom 
nyilvánittatik többi közt a konfesszionalis béke megóvá-
saért, és kivált arra történik utalás, hogy a legfőbb kath. 
egyházi tekintély ismételten teljes megelégedését fejezte 
ki a kath. egyház helyzete fölött Bajorországban. Az 
összminiszterium előterjesztése, mely e legfőbb leiratot 
előidézte, azon föltevésre enged következtetni, hogy a 
kormányé egyedül az érdem, a királyság jelen állapota 
körül. Ezzel szemben határozottan ki kell emelni, hogy 
ami kielégítő a jelen helyzetben, azt kiváltkép azon kö-
rülménynek kell tulajdonítani, hogy 1869. óta majdnem 
szakadatlanul a bajor-hazafias vagyis a katholikus-bajor 
párt volt többségben a képviselőházban. 

Ami illeti a kath. egyház helyzetét Bajorországban, 
nem akarjuk félreismerni, hogy az a legújabb időben vi-
szonylag kielégítő lőn, és hogy a kath. nép sok jogos 
panasza s kívánalma orvosoltatott. Nagy különbség léte -
zik az 1871. évi okt. 14-diki és az 1886-diki egyházi vi 
szonyok közt. Ezelőtt tizenöt esztendővel történt ugyanis, 
hogy dr Lutz, bel-, vallás- s oktatásügyi miniszter, vá-
laszolva Hercz képviselő interpellácziójára, hangsúlyozta, 
hogy a kath. egyház államveszélyes, és kijelenté, hogy a 
kormány el van tökélve minden egyházi vagy világi 
kath. alattvalót, aki el nem ismeri a pápa tévmentessé-
géről szóló tant, az ország törvényei nyújtották ótalom-
ban részesiteni az egyházi hatalom visszaélései ellenében 
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hogy védelmezni fogja szerzett jogaikban s állásaikban, 
hogy elismeri a szülők vallási nevelő jogát a pápa tév-
mentességének hitczikkelyével szemben ; hogy szándéká-
ban van katholikusoknak elismerni a községeket, melye-
ket „a régi kath. tan hivei" (ó-katholikusok) alakitani 
fognak, valamint papjaikat is részesíteni fogja azokban 
a jogokban, melyekkel bírnának, ha a községalakitás ama 
hitágazat kihirdetését megelőzte volna, és hogy végül el 
van határozva minden alkotmányos eszközzel visszautasí-
tani bármi beavatkozást az állam jogaiba, egyúttal pedig 
kész segédkezet nyújtani oly törvények alkotásához, me-
lyük megállapítják ugy az államnak, mint egyháznak tel-
jes függetlenségét (egyház s állam közti szakítást.) 

E programmnak megfelelőleg cselekvék ezután 
a minisztérium. Nagy számmal hozhatni föl bizonyítékot 
erre nézve. Csak példának okáért utalunk azon esemé-
nyekre, melyek az augsburgi püspök és Mering, vala-
mint fiókközségei számos lakosainak, a kamarában jan. 
23—27 napjain tárgyalt és alkotmányos jogok megsér-
tésén alapuló panaszát okozták. A bajor kormánynak ki-
váló része volt a kath. egyház s intézményei ellen hozott 
német birodalmi törvények létrejövetelében, a hitszóno-
kok ellen irányuló paragraf, az úgynevezett „Kanzelpara-
graph" (180. §.) közvetlenül dr Lutz müve, ki azt véd-
bástyának nyilatkoztatá ki, melylyel meg kell védeni az 
az államot a római egyház ellen, mely minden állam 
fölé helyezkedik, és a papság ellen, mely lényegében a 
jezuitizmus hasonmása. A bajor minisztérium egy-
szerű határozattal törölte el 1873. nov. 30 án mindazon 
engedményeket, melyeket a bajor püspöki kar néhai II. 
Miksa bajor királytól 1852. ápril 8-án és 1854. ekt. 9-ről 
királyi adománykép kapott . A Bajorországban elismert 
redemptorista-szerzet kiűzetett, a templomokba csendőrö-
ket rendeltek a hitszónoklatok fölötti felügyeletre ; a pász-
torievek, melyeket a bajor püspökök 1873-ban a biroda-
lomgyülési képviselő választások idején közrebocsátot-
tak, Dürrschmidt képviselő interpellácziójában 1874. jan. 
30-án. törvényelleneseknek nyilváníttattak, a papságról 
pedig itt ott úgynevezett fekete könyvek vezettettek. 

A harcz tehát megindult, az a harcz, melyet dr Krätzer 
képviselő az egyház elleni harcznak, dr Yölk képviselő 
pedig az egyház s polgárosodás közti harcznak nevezett. 

E harczi állapoton, mely az országgyűlés be-
rekesztéseig 1875. april 14-én még rikítóbb szint öltött, 
nem voltak képesek változtatni sem a képviselőválasztások, 
melyek következtében a bajor hazafias párt két szónyi 
többséggel bírt a kamarában, sem az 1875-diki fölirati 
vita, sem a többség által elfogadott fölirat a királyhoz. 
Ellenkezőleg az országgyűlés még a költségvetés tárgya-
lása előtt okt. 21-én elnapoltatott és csak 1876 febr. 
23-án hivatott össze, miután előbb királyi leirat adatott 
ki okt. 19-én. A helyzet miben sem változott és azért a 
bajor-hazafias párt 1876. márcz. 3-diki nyilvános ülésben 
elnöke, Freytag képviselő által az ismeretes nyilatkozatot 
téteté, mely azon kijelentéssel végződött, hogy a párt 
mindenkor kész közremunkálni az országban megzavart 
béke helyreállításán, de sajnálattal kell meggyőződése 
kifejezéséhez ragaszkodnia, hogy a mostani minisztérium 
nem birja az ország bizalmát és azért nem lesz képes 
közvetíteni a mindenki által óhajtott békét. 

Mindenki emlékszik még arra, mily harczok s ke-
serű viták előzték meg és kisérik vala e nyilatkozatot, 
nevezetesen az ó-katholiczizmus, a vallásos jelleg nélküli 
iskola és a Concordatum érvénye tárgyában, mily inter-
pellácziókat tettek a bajor-hazafias párt tagjai s mily ri-
degen utasította vissza azokat a kormány, mily javasla-
tokat fogadott el a képviselőház többsége, a melyeket 
a felsőház azonban mellőzött: — azért elegendő utalni e 
tárgyalásokra és ezek okaira, melyek annyi panaszt s 
sérelmet keltettek a kath. nép körében. 

A képviselőházi többség küzdelmei hosszabb időre 
nem maradhattak eredmény nélkül; az ő kezében vala a 
pénzmegajánlás joga és a döntés minden költségvetési s 
törvényhozási kérdésben. Lassanként javulni is kezdtek a 
viszonyok. De még a mikor Walter képviselő ur 1879. 
okt. 19-én tar tot t nyilvános ülésben megállapíthatni vélte, 
hogy „a kormány egy idő óta oly útra tért, mely szóló 
tudtával, ha még távolról sem elégítette ki a jobboldal 
jogos kívánságait, azt mégis elérte, hogy legalább a leg-
hangosabb panaszok elnémultak, melyek még 1875-ben 
a kath. lakosság minden rétegéből fölhangzottak," — e 
nyilatkozat hangos ellentmondással találkozott a hazafias 
párt, a kath. sajtó és nép körében. 1882. márcz. 8-án a 
tegernsee-i nyilatkozatról szóló javaslat fölötti vitában a 
képviselőház jobboldali szónokai előszámlálták a kath. nép 
sérelmeit és azok bizony még jócska számot képviseltek. A 
szóban lévő javaslat, mint megannyi elvi indítvány, melyet 
a képviselőház többsége határozattá emelt, a felsőházban 
megbukott , és a tegernsee-i kir. nyilatkozat, mely egye-
dül tette lehetővé a kath. papságnak, hogy esküt tegyen 
az alkotmányra, és a mely egy félszázadon át biztositotta 
a vallási békét Bajorországban, megmaradt „talányos 
frázisnak." 

Dr Rittler képviselő mint a cultusbudget előadója 
az 1882. márcz. 29-diki ülésben kijelentette ugyan, hogy 
habár a képviselőház két oldala (a kath. jobb és a libe-
rális baloldal) által képviselt elvek és világnézletek közt 
nem is lehetséges kiengesztelődés, a kir. kormány mégis 
arra az államférfiúi elhatározásra szánta magát, hogy egyes 
óhajok iránt előzékenynek mutat ja magát, egyes sérelmeket 
orvosolni fog, hogy ez által bebizonyítsa, mennyire szándé-
kában áll a fennáló ellentéteket enyhíteni ; de egyúttal 
a legélesebben hangsúlyozta, hogy még sok fájó sérelem 
marad fön, melyek orvoslásra várnak, és hogy a képvi-
selőház többségének továbbra is küzdenie kell, a mig 
czélt ér, t. i. a lakosság többségének czélját eléri az or-
szág, valamint a társadalmi s állami rend érdekében. 

A kormány tett ugyan engedményeket, de csak „a 
jó magaviseletért", és nem a kath. lakosság jogának el-
ismerése fejében ; szavát megtartot ta és a kötelező feleke-
zetnélküli iskola helyébe a fakultativ lépett ; különböző 
jogok, melyeket a püspökök 1870. óta visszaköveteltek, 
ismét visszaadattak nekik, „modus vivendi"-nek tér nyit-
tatott , és a kath. egyház helyzete Bajorországban, mely 
a hetvenes évek elején elviselhetetlenné lett, most már 
viszonylag kielégitővé vált. Hogy ez igy van, nem tekint-
hető a kormány kizárólagos érdemeül, hanem kiváltkép a 
képviselőházi többség hü, állhatatos és türelmes kitartá-
sának tulajdonítandó, melynek folytonos sürgetései alól 
a kormány ki nem vonhatta magát. 

Amint a kath. egyház e „kielégítő helyzetét" Ba-
i jorországban a népképviselet többségének küzdelmei vív-

ták ki, ugy a jövőben is csak hasonló többség által lehet 
azt fentartani. Az államhatalom mostani képviselői nem 
változtatták meg nézeteiket, ők még ma sem állanak el-
vileg az alapon, melyet a nép nagy többsége magáénak 
vall. Engedményeik nem származnak a mostani minisz-
terek személyes meggyőződéséből, hanem a népképviselet 
által gyakorolt nyomás következményei. Ha változás 
állana be a népképviselet összeállításában, azonnal kér-
désessé válnék a hosszú éveken át folytatott küzdelmek 
eredménye. Ami a mostani többség „jó magaviseleteért" 

I nyújtatot t , azonnal visszavétetnék, ha elvileg máskép 
gondolkozó többség azt sürgetné. Dr. Lutz báró, állam-
miniszter nem módositotta nézetét a tévmentességi hit-
ágazatról, az ó-katholiczizmusról és más liberális követe-
lésről, sőt mindezt az utolsó parlamenti ülésszakban ha-
tározottan fentartotta. Az ó-katholikus „püspök," Reinkens, 
most is gyakorolhat püspöki joghatóságot Bajorországban, 
ellentmondásban az alkotmánynyal ; a kath. nép szeme 
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előtt és fájdalmára. Mennyire hajlandó dr. Lutz a liberá-
lisok sürgetésének engedni, ő maga bizonyította be a 
képviselőház 1884. jan. 29-diki nyilvános ülésében, ami-
dőn dr Schausz képviselő kategorikus nyilatkozatára 
„eddig s nem tovább!" azt mondta reá a jobboldal meg-
lepetésére s fájdalmára, hogy „e pillanatban semmi to-
vábbi engedmények nincsenek szándékomban." 

1870. febr. 2-án azt lehetett olvasni az „Alig. Ztg"-
ban, hogy dr. Lutz miniszter folytonos elismerésnek ör-
vend az ultramontánok részéről : nemsokára a dolgok gyö-
keresen megváltoztak. Ma a legfőbb egyházi tekintélynek 
a bajor kath. egyház helyzetével való viszonylagos meg-
elégedésére hivatkoznak, mely helyzet mindenek fölött s ki-
váltképen a képviselőház többsége által kivívott fordulaton 
alapszik ; — ámde nem következhetnék be változás, ha a 
most fennálló viszonyok alapját egy liberális többség el-
távolitaná? Hogy pedig ez nem esik a kormány szándé-
kain kivül, erről tanúskodik a választókerületek beosztása, 
mely 1875-ben és 1881-ben eszközöltetett, és amely sok-
felől azon vélekedést idézte elő, hogy annak czélja a 
kath. nép panaszait más módon elnémítani, mint enged-
mények által ! 

Azonban eltekintve attól, hogy visszahatás állhat 
be az egyházpolitikai viszonyokban, nem lehet eléggé 
hangsúlyozni azt, hogy az eddigi képviselőházi többség 
keresztény-konzervativ-párt vala és az ma is, és hogy a 
programmban, melyet vall, az egyházpolitikai kérdés ki-
váló helyet foglal el, de nem az egyedüli pont, sőt in-
kább abban egész sora foglaltatik a követeléseknek, 
melyek társadalmi, nemzetgazdasági és pénzügyi tekintet-
ben a mostani viszonyok gyökeres javitása czéljából állít-
tattak föl és még korántsem valósultak meg. 

A programm mindezen irányában megköveteli a 
kath., a keresztény-konzervatív lakosság legsajátabb ér-
deke azt, hogy ne engedje át a tért a liberálisoknak s 
ez által alkalmat nyújtson arra, hogy az oly annyira pa-
naszolt és fölöttébb veszélyes jelen viszonyok necsak ne 
orvosoltassanak, hanem még inkább elmérgesedjenek. 

A bajor kath. nép elismeri a beállott javulást, de 
amellett ragaszkodnia kell azon meggyőződéséhez, hogy 
még nincs minden elérve és hogy a fáradsággal kivivott 
eredmény csak az egyetértés által biztositható, mely ed-
dig sikerhez vezetett. Még sokat kell kiküzdeni, kivált 
társadalmi s gazdasági téren, és e harczban csak oly 
férfiak fognak czélt érni, kik a pozitiv kereszténység 
alapján állanak. Azért sürgősen szükséges az egyetértés a 
jövőben is. Egyetértés erősekké fog tenni, és azért to-
vábbra is szilárdan s hiven akarunk együtt maradni és 
tántoríthatatlanul ragaszkodni a jelszóhoz : „Istenért, ki-
rályért és hazáért!" 

Egyedül ekkép fogja a kath. bajor nép, mely a bi-
rodalomnak is megadja , ami ezt a szerződések értelmé-
ben megilleti, a hőn óhajtott és régóta szándékba vett 
czélt elérni ! ( Vtd.) 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Isten áldja a tisztes ipart ! 

Az országos központi katholikus legény-egylet 
f. évi szept. 8-án ünnepelte 

fennállásának harminczadik évfordulóját. 
Ez alkalommal az ünnepélyes hálaadó isteni tiszte-

let ugyanaz nap d. e. 10 órakor a budapesti VII. ker. 
erzsébetvárosi plébánia-templomban tartatott meg. A há-
laadó isteni tisztelet után az egyleti ház dísztermében az 
egyleti tagok által készített munkák kiállítása megnyit-

tatott, mely szeptember hó 8-tól szeptember 18-áig dél-
előtt 9 esti 6 óráig megszemlélhető. Este nyolcz órakor 
közvacsora volt az egyleti étteremben. Felkérjük egyle-
tünknek mélyen tisztelt pártolói és tiszteletbeli tagjait va-
lamint a társegyleteket, hogy a kiállítást meg szemlélni ke-
gyeskedjenek. Budapest, 1886. Az elnökség. 

VEGYESEK. 
— Pápai kitüntetés. A mit magyar lapjaink tegnap, 

tegnapelőtt sorban közöltek, azt a „Moniteur de Rome" 
legújabban érkezett, szept. 8-iki száma is megerősiti. 6 
szentsége dr Steiner Fülöp nagyváradi apát-kanonok urat, a 
Szent-István-Társulat nagytudományu alelnökét, ki, amint 
jelentettük, bibornok herczeg-primás ő eminencziája megbí-
zásából sz. István napja után Rómába a végett utazott 
fel, hogy a „Quod múltúra" kezdetű encyclikát átvegye, 
az átadás alkalmával pápai praelatussá nevezte ki. A ki-
tüntetés oly nagy, s az alkalom oly fényes, hogy általa 
egész Magyarország kath. papsága megtisztelve s meg-
örvendeztetve érzi magát. 

— A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem Veni 
Sancte-ja f. hó 12-én tartatik. 

— Majer István v. püspök ur, a mint annak ide-
jén jelentettük, egész csendben ohajtotta papságának fél-
százados jubileumát megülni. Az érdem azonban hiába 
igyekezett elrejtőzni. A jubileum napján főm. Simor Já-
nOS bibornok, herczeg-primás abban a ritka kitüntetés-
ben részesité ő méltóságát, hogy meglátogatá és a leg-
kegyesebb leereszkedéssel nemcsak üdvözölte, de egy mü-
becsü mellkereszttel is megajándékozá őt. E mellkereszt 
Lippert József lovag és primási főépítész rajza szerint 
készült és ő eminencziája czimere és névbetüivel van éke-
sítve. Ugyancsak ő mgát szerető rokonai egy gyönyörű 
kehelylyel lepték meg; az esztergomi papnevelő intézet 
m. e. irod. iskolájának küldöttsége pedig f. hó 4-én mu-
tatta be hódolatát és azt, a disz-albumot, melyet e nagy 
nap emlékére készített. 0 mga 3000 frtnyi alapitvánvnyal 
tette még emlékezetesebbé e ritka napot. 

— Mily nagy része volt kétszáz év előtt Buda 
visszavivásában, s mily élénk részt vett jelenleg is két-
százados ünnepélyeinkben a pápaság és a pápai Róma, 
mutatja a többi közt az, hogy a „Voce della Verita" 
201. számához külön díszes mellékletet csatolt, a mely 
kizárólag Budavár ostromával és visszavételével foglalko-
zik. A nagybecsű történeti visszatekintés főleg XI. Incze 
pápa és d'Aste római főnemes és császári altábornok te-
vékenységével foglalkozik, a ki Buda ostrománál el is 
esett. Az értekezés említi d'Astenak egy képét, a mely 
alatt e szavak olvashatók : Le baron d ;Aste lieutenant : 
fu le premier qui entra dans la ville. Hogy ki volt leges-
legelső, aki az ostromlott vár falain lábait legelőször áttette, 
nehéz megmondani. Egyik itt, a másik ott volt a legelső 
a szerint, amint itt vagy amott vett részt az ostromban. 
Szerintünk igy lehet az elsőség kérdését megoldani. 

— Győrött Budavár visszavivásának kétszázados ju-
bileumát oly fénynyel ülték meg f. hó 5-én, hogy a 
győri ünnepélyeknél csak a budapestieket lehet fényeseb-
beknek mondani. Maga ő exclja dr Zalka János püspök 
ur mondotta a nagyszabású ünnepi beszédet; ugyancsak 
ő exclja pontifikált valamint a szent misén ugy a főtéren 
levő Mária-szoborhoz vezetett processióban. E szobrot 
gr Kollonich Lipót emelteté Budavár visszavételének 
háladatos emlékére. Délután a nagyobb papnevelő inté-
zetben virágzó Szent-Imre-Egylet diszülést tartott, melyen 
az apostoli lelkű főpásztorral élükön Győr városának szine 
java volt jelen. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Főm. Simor János bibornok hg-primás beszéde. — Egyházi okmánytár : Decretum. — 
Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Szentséges atyánk körlevele Magyarország püspöki karához. — B u d a p e s t : Egy bézagtöltő 
folyóiratról. — S z e g e d : Szép áldozatkészség. — N a g y s z ő l l ő s : Megható gyászszertartás. Irodalom : Első olvasó- és tankönyv. — 

Második olvasó- és tankönyv. — Vegyesek. 

Főm. Simor János bibornok hg-primás beszéde, 
melyet a szept. 2-iki budavári ünnepen mondott. 

Istennek legyen hála, ki nekünk 
győzedelmet adott. 

(I. Kor. 15. 57.) 

Egy történeti ténynek, hazai és nemzeti 
életünk egyik fényes és eredmény-clns eseményé-
nek, Budavárának, a török járom alól való fel-
szabadítása emlékét üljük meg ma, mely ese-
mény Magyarország ugyanama járom alóli teljes 
fölszabaditásának, emelkedése, gyarapodása, felvi-
rágzása ujabb korszakának hajnala, megnyitott 
ösvénye, mai fölényének, európai súlyának elő-
hírnöke, biztos záloga volt. Ez esemény, szent 
István megkeresztelését megközelítő esemény 
hazánk és nemzetünk életében, műveltségűnk fej-
lődésében. 

Méltán ünnepeljük meg már csak azért is 
ezen esemény emlékét, mert a nem egyszer meg-
kisérlett téves ösvényeknek, melyek hazánkat 
föloszlásra, nemzetünket szakadásra vezették, 
felkapása után, csak Budavárának felszabadításá-
val érezte a nemzet zöme, hogy a török uralom, 
mely többeknek megszokott, talán meg is ked-
velt járma volt, csakugyan valóságos járom és 
rabiga, a nemzetet haldoklásig fojtó levegő volt. 

Magyarországnak a múltban két hatalmas, 
kegyetlen ellensége volt; a magyar ember tudja 
kik voltak azok, megtanulta édes anyjától vagy 
a közmondából. 

IV. Béla alatt a tatárok, mint az éhes sás-
kák, ugy lepték el országunkat, s miután a ma-
gyar hadsereget Sajónál tönkretették, nem lévén 
még akkor az országban várak, vagy igen kevés 

számmal, azt végkép elpusztították. Oda lett 
mindaz, a mit őseink a hét vezér kijövetele óta, 
tehát vagy ötszáz év alatt, létrehoztak, három 
város és a magasabban fekvő vidékek kivételével. 
A csapás nagy volt, de nem volt halálos ha-
zánkra; hasonlított a duló viharhoz, a mindent 
letaroló jégesőhöz. Elvonult a vihar, a nap derül-
tebb, a levegő éltetőbb lett : néhány évtized min-
dent helyrehozott. — Hazánknak másik ellensége 
a török volt. A félhold uralma Magyarország fölött 
a mohácsi ütközet szerencsétlen kimenetelével 
kezdődik. Míg őseink lakmároztak, czivakodtak, or-
szággyüléseztek, de édes keveset tettek, addig 
Szolimán, a törökök császárja 200,000 emberrel 
támadta meg az országot. A magára hagyott or-
szág fölött, melylyel a római pápán kivül, ki 
Lajos királyt pénzzel és katonával segítette, 
senki sem törődött az európai hatalmak közöl, 
a hatalmas török csakhamar diadalmaskodott. 

A győztes ellenség azon volt, hogy az or-
szág fővárosát, a királyok székhelyét is hatal-
mába ejtse. Budát Szolimánnak 1541-ben nem 
fegyverrel, hanem csellel sikerült kezeire keríteni. 
Befészkelvén magát az ország szivébe, annak 
járma alá való hódítását tervezte, s tervét az 
által vélte megvalósíthatni, ha az ország várait 
egymásután elfoglalja. S midőn idő folytán a 
majdnem folytonos harczok és csatározások kö-
zött a keresztény hadseregnek a török által el-
foglalt egyik vagy másik várat s erődöt sikerült 
visszafoglalni, Budavárát visszaszerezni, visszafog-
lalni nem sikerült. Ezt mint gzemök fényét 
tekintették s őrizték a mozlimek. A három vi-
lágrészre kiterjedt roppant birodalmuk tizedik 
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városának nyilvánították s nem csak igen jól 
érezték magukat Budán, hanem azt is tudták, 
hogy Buda hatalmuk- és uralmuknak Magyaror-
szágon alapja, s hogy Buda ennél is több, t. i. 
nyugati Európának, a hova törekedtek, kulcsa; 
de Budavárának vallási jelleget is adtak, elne-
vezték azt „a próféta előcsarnokának." Azért is 
Budavár parancsnokává mindig a legügyesebb 
hadvezért nevezték ki, s ez volt egyszersmind az 
elfoglalt magyarországi részek főkormányzója, az 
országban elhelyezett hadak fővezére. — Buda-
vár urai 145 esztendeig a törökök voltak, az or-
szág nagy részéé pedig másfél századig. 

Az ő uralmuk hazánkra, nemzetünkre, ve-
szélyesebb volt a tatárjárásnál. A török uralom 
maradó, maró és gyilkoló méreg gyanánt hatott, 
mert nemcsak külsőleg hatott , hanem a pusztí-
tást a lélekbe vitte át, hogy önéletre — a mű-
veltség első föltételére — föl ne ébredjen. Már 
pedig, a hol az egyén elvesztette önérzetét s az 
érzéki kéjekbe merülve, lelkileg meghalt, ott az 
állami, nemzeti, társadalmi újjászületés, a hala-
dás lehetetlen, ott pangás áll be, sülyedés kö-
vetkezik s a külső pusztulás a belső pusztaságot 
hirdeti. Ily ponton volt hazánk, nemzetünk ily 
veszélynek ment sebes léptekkel eléje. A keresz-
tény hittel, a nemzet keresztény jelleme is ha-
nyatlott s attól lehetett tartani, hogy az igát 
életfentartásnak, a szellemi halált életnek, a rab-
ságot szabadságnak fogja tekinteni. Hazánk 
1686-iki helyzetét élénk színekkel festi egyik 
történetírónk, egy szemtanúnak feljegyzése után, 
ekkép irván Szeged egyik legtermékenyebb vi-
dékéről: „Sehol iható vizerei nincsenek; a mo-
csárok, tavak bűzhödt vizét még a marha sem 
issza. Sehol egy viruló fa, melynek árnya az 
utasnak enyhet adna. A fű és bozót oly magas, 
hogy ha a lovasság ra j ta keresztül ösvényt s mint-
egy barázdát nem nyit, gyalog alig vergődhe-
tet t volna át. Sehol a roppant térségen egy ba-
rátságos hajlék, sőt nyoma sem volt az emberek-
nek, kivéve a pásztorok néhány nádkunyhóit." 
Ez volt nálunk a 150 éves török műveltségnek 
képe. 

Csak mivel Budát, nyugati Európa kulcsát 
kezükben tartották, merték másodszor is nyugat 
egyik legnevezetesb városát, Bécset, megrohanni, 
ostrom alá venni. A törökök számra 270,000-en 
indultak Magyarországon át, hol tüzzel-vassal 
pusztítottak, Bécs elfoglalására. A fővezér, Kara-

musztafa, kiáltványából megérthették a bécsiek, 
mi vár rájok, ha Bécs elesik: „A hatalmas török-
császár küldött engem" — mondja Karamusztafa 
— »hogy a korán szentséges vallását terjeszszem. 
Ha rögtön megadjátok magatokat, megmentheti-
tek életeteket, szabadságtokat, ha pedig oly 
eszeveszettek lesztek, hogy ti, maroknyi nép, 
megszámlálhatlan sokaságú hadseregemnek ellen-
szegültök, — közületek senki, még az anyja mé-
hében levő kisded sem fog életben maradni." 

Ha Bécs elesik, a bécsiek sorsa az lett volna, 
a mi a konstantinápolyiaká volt ; ott csak az 
áj a Szófiában százezer polgár gyilkoltatott le. S mi 
lett volna Ausztria sorsa és a német tartomá-
nyvké? az, a mi Ázsia, Afrika amaz országaié, 
melyek a félhold hatalmába kerültek. Amint 
amaz, egykor nagyon müveit országok s azoknak 
oly müveit városai elpusztultak, ugy, hogy a mű-
veltségnek nyomai is elenyésztek: — épugy pusz-
tulásnak indultak volna ezek is. 

De hát miért emlitém én ma Bécsnek a 
török ostrom alóli 1683-ban történt felszabadu-
lását? Azért, mert ha Bécs ez ostrom alól fel 
nem szabadul, hanem török kézre kerül, három 
év múlva Budavár sem szabadul fel s Isten tudja, 
mikor fogott volna felszabadulni? De azt is el-
képzelhetjük, hogy ha Bécs elesik, mi lett volna 
hazánkból. A Bécs ellen szervezett török hadjá-
rat veszélyeit fölismerte s az 1683-ik év márczius 
18-án a vármegyékhez intézett levelében jelezte 
is a nádor. „A török kegyetlenséggel feni fogát 
szegény édes hazánk ellen, nagy hadi készületek-
kel levén, azon van, hog}; elsőben is ezt a meg-
romlott s már nagyobb részt igája alá ? hozott 
országot semmivé tegye. Noha némelyeknek köz-
tünk híves, álnok praktikája s szava által sza-
badságot igér, bizonyára utolsó rabszolgaságunkra 
czéloz. Elégséges példát mutat a görög birodalom 
sok más keresztény országokkal együtt, melyek 
birtoka alatt vannak, a hol gyalázatos rabszol-
gaságban tartat ik a kereszténység. 

Az iszonyú vereségnek és kudarcznak, me-
lyet a törökök Bécs alatt szenvedtek, hazánkra 
nézve is kiszámíthatatlanok voltak a következ-
ményei. Még ugyanazon évben, de csak véres 
csata után, melyben 20,000 török esett el Pár-
kánynál, szabadult föl Esztergom ; fölszabadultak 
más várak és városok is; általában a keresztény 
hadaknak Bécs alatt kivívott győzelme Lipót 
császár és király hadi szerencséjének forduló 
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pontja volt. A bécsi győzelem főtényezőinek mi 
sem volt hőbb óhajtásuk, mint felszabadítani 
Budavárát. Többször megkísértetett ez már az 
előtt is, de soha sem sikerült, s 1684-ben sem 
sikerült. Pest ugyan kardcsapás nélkül foglalta-
tot t el, Budavár ostromlása azonban 109 napig 
tartott , a kísérlet húszezer embert emésztett föl 
s a dolog még sem ment ; az ostromot abban 
kellett ismét hagyni. 

Ha a törökök Budavárát ugy tekintették, 
mint a nyugat kulcsát, a keresztények azt vi-
szont a kelet kulcsának, s a nyugat védfalának 
tartották. A törökök, de a keresztények is tud-
ták, hogy Budavár sorsa fogja eldönteni a kér-
dést : a félhold vagy a kereszt uralkodjék-e Ma-
gyarország felett? A főtényezők mindent előké-
szítettek, a mit szükségesnek tar tot tak egy u j 
háborúra, melynek feladata leendett Budavár 
felszabadítása. Ezek voltak : XI. Incze pápa és 
a magyar apostoli király, Lipót császár. Lipót a 
Bécs alatti győzelmet Isten után a pápának tu-
lajdonította, köszönte. „Szerencsét kívánunk szent-
ségednek, kinek fáradságos munkája és főpásztori 
gondoskodása folytán, fegyverkezhettünk csak a 
leghatalmasabb ellenség ellen. A győzelem min-
den haszna és dicsősége szentséged nevét fogja 
hirdetni örökre." A pápa szerezte meg Sobieski 
János királyt a császár és király szövetségének, 
a pápa fizette utolsó fillérig a lengyel hadsereg 
költségét : a pápa volt az, ki XIV. Lajost arra 
birta, hogy a törököt a császár ellenében ne se-
gítse, a török barátsággal hagyjon föl, s hogy 
Magyarországban a belvillongás lángjait ne szitsa. 
A pápa volt az, a ki 1684-ben létre bozta a tö-
rökök ellen az úgynevezett szent ligát, melynek 
következtében a törököknek Moreában a velen-
ezeiekkel, Moldvában a lengyelekkel gyűlt meg 
a bajuk. A pápa volt az, a ki az európai keresz-
tény fejedelmeket hadtestek küldésére, Európa 
keresztény népeit pedig arra birta, hogy a ró-
mai császár és király zászlói alá sorrakozzanak. 
Az ő költségén épült Pozsonyban a katonai kór-
ház, mely 4000 beteget fogadhatott be ápolásra; 
ő küldött pénzt hadi készületekre a királynak. 
Ezekhez járult ama 700,000 frt , mely összeget 
végrendeletileg hagyott Szelepcsényi primás Bu-
davár visszafoglalására. 

Második főtényező volt a király. Ő mint 
egyúttal a római szent birodalom császárja, oly 
sikeresen hivta föl katonaküldésre a birodalom 

fejedelmeit és herczegeit mint azelőtt és azután 
soha. Az ő császári felsége egy fejedelmet sem 
feszélyezett : az ő táborában bármely más feje-
delem, fenségének minden csorbája nélkül, szol-
gálhatott. A es. kir. táborba Buda alá siettek: 
a brandenburgiak 8000, a bajorok 8000, a svá-
bok 6000, a szászok 5000, a frankóniaiak 8000, 
összesen 30,000. 

Miután e két főtényezőnek az volt legfőbb 
vágya, hogy Budavára visszafoglaltassék, ez tüze-
te t t ki az 1686-ik hadjárat főczéljául. „A hir, 
jegyzi meg egyik hazafias történetírónk, hogy 
Budának birtokáért készül vivni a keresztény-
ség, általános lelkesedést gerjesztett Európában. 
Önkénytesek érkeztek mindenünnen, kiknek szá-
mát 7000-re teszik a történetírók. Lotharingiai 
Károly herczeg táborába, ki főhadvezér volt s 
korának legnagyobb hőse, nem bőbeszédű, de 
annál dúsabb tettekben, siettek a spanyol gran-
dok, a franczia pairek, az angol lordok, az olasz 
marchiok és grófok, a német herczegek és gró-
fok és sokan a polgári osztályból, számra nézve 
mintegy 7000-en. A keresztes háborúk viszfénye 
látszott feltűnni ezen táborban és hazánkban. 
Szegény, elnyomorodott, megtizedelt magyar nem-
zetünkben szintén nem hiányzott a lelkesedés. 
Nem a pusztában kiáltónak szava volt Eszter-
házy nádornak a nemzethez intézett felhívása, 
melylyel fegyverre szólította fel annak fiait, 
figyelmeztetvén mindenkit, hogy „az Istentől most 
van megadva a mód, hogy szegény hazánkat a 
pogány iga alól felszabadítsuk; mutassa meg 
tehát kiki eleinktől reánk származott magyarsá-
gát, csatlakozzék hozzánk mindenki s mutassuk 
meg mind királyunk-, mind hazánkhoz igaz kö-
telességünket." Vagy 20,000-en jöttek a táborba 
magyarok és horvátok. Ott voltak a Batthyányi, 
Barkóczy, Szapáry, Pálffy, Balassa, Bercsényi stb. 
családok sarjai, ott volt az ungvári tömlöczből 
kiszabadított Koháry, a füleki hős, ott volt Pet -
neházy, kiről azt mondták, hogy nem ugy küzd, 
mint ember, hanem mint oroszlán. 

Ha a keresztény hadak tudták, mily hord-
erejű, mily fontosságú az ügy, melyért küzdeni 
hivatvák; ha a keresztények tudták, hogy a fe-
lelet e kérdésre: a félhold vagy a kereszt ural-
kod jék^ továbbra is Magyarországon s a nyu-
gaton, Buda váránál fog eldöntetni; ha tudták, 
hogy Budavárnak a kelet kulcsává, s Magyaror-
szággal a nyugat, a kereszténység védfalává kel-

22* 
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lend ismét lennie: ugy az ozmánok is tudták, mit 
fognak koczkáztatni, mit veszíteni, ha Budavár-
ból kiűzetnek. S mivel ezt jól tudták, akként 
rendelkeztek is . . . Két év óta a roppant biro-
dalomban a prófétát engesztelő, vallásos menetek 
tartat tak, melyeknek czélja volt Allah-t a győ-
zelemért ostromolni ; Budavár parancsnokává Abdi 
más néven Abdurrahman pasát, a 70 éves ag-
gastyánt, Candia és Kamenicz hősét nevezték ki. 
Az őrség az ozmán hadak szine-java, számra 
nézve legalább 10,000 ember, fegyverkészlettel, 
élelemmel bőven ellátott, a védelem fontosságá-
ról meggyőződött s a múltban győzelmek hosz-
szu során föllelkesült hadtest, melynek segítsé-
gére a nagyvezér 70,000 embert számláló had-
sereggel küldetett. Az ostromlók számra nézve 
nem voltak többen 60,000 embernél, kikhez ké-
sőbb Felső-Magyarországból 10,000 ember járult. 

A feladat nehéz volt, de annál dicsőbb a 
három hónapos ostromnak győzelmes kimenetele. 
Szeptember 2-án, kétszáz év előtt éppen ma, a 
vár teljesen visszafoglaltatott. 

Istenbe vetett reménynyel történt minden 
készület az ostromra; a kereszt győzelemre vitte 
az összegyűjtött hadsereget; a győzelem az övé 
volt. 

A hála a győzelemért mindenekelőtt az ir-
galmas Istent illeti meg. 0 akarta, hogy magyar 
nemzetünk a hosszú szenvedés után uj életre 
ébredjen, a jólét, a műveltség, a fejlődés rendes 
ösvényére lépjen. Az irgalmasság és vigasztalás 
Atyja volt, a ki a keresztény hiveket részvétre, 
hősies bátorságra, nagy személyes áldozatokra, 
szóval e nagy vállalatra lelkesítette. Isten aján-
dékának tekintette a győzelmet a pápa, annak a 
király, — annak tekintették maguk a fővezérek, 
a kik legjobban ismerték az ellenség erejét és 
saját erejüket, a fenforgó viszonyokat, az őket 
környező veszélyeket; Istennek tulajdonította a 
győzelmet az egész kereszténység, annak még a 
török is, mert a Szeged tájékán táborozó Szoli-
mán fővezér békét ajánló levelében Budának el-
vesztését az Isten által a törökre kiszabott bün-
tetésnek vallja. — Az irgalmas Isten nevét 
dicsőitették a győztes vezérek és hadak, dicsői-
tet te a felséges uralkodóház és népei. Egész 
Európa templomaiban zengett a hálaadó ének az 
Istenhez. — A keresztény sziv megkönnyebbült 
előbbi félelmének terheitől; uj győzelemre re-
ményt, buzdítást és bátorságot nyert. 

Hogy ezen nagy horderejű esemény kétszá-
zados emlékét mi ma megüljük, s kétszáz év 
után ugyanazon hálaadó éneket zengjük az Isten 
házában, melyet a győzelmes hadak zengtek, — 
hálás szivünkben csak arról teszünk bizonyságot, 
hogy azon magyar nemzet fiai vagyunk, kiknek 
legfőbb javára szolgált a győzelem. 

Illik, hogy hálás szívvel megemlékezzünk ma 
XI. Incze pápáról, ki az egész vállalatnak lelke, 
elősegitője, buzditója, fentartója volt, ki e győ-
zelmet megörökítette, mert emlékére sz. István 
király ünnepét az egész egyházban szeptember 
2-ára tűzte ki, minek következménye az, hogy 
ma Khinában, Japánban, Ausztráliában, Ameri-
kában éppen ugy megemlékeznek az egyház fiai 
Budavár felszabadításáról s a magyar névről, 
mint mi. Hálánk legkiválóbban illeti meg az 
apostoli királyt, I. Lipótot. Nem volt nálánál 
békeszeretőbb fejedelem. 0 az egész világgal bé-
kében kivánt élni ; mégis neki kellett legtöbb 
háborút viselnie. De nem is riadt vissza semmi 
nehézségtől, semmi áldozattól, hanem császári 
felségének minden befolyását felhasználva, min-
den erejét összeszedve, háborúit kitartó erélylyel 
és a bécsi győzelem óta állandó szerencsével vi-
selte. 0 volt az, a kinek az isteni Gondviselés 
megadta, a mit elődei meg nem élhettek, hogy 
Budavárát s ezzel nemsokára az egész országot 
felszabadítsa, hogy a nemzetet a végveszélytől 
megóva, azt önmagának visszaadja, szent István 
koronáját pedig régi fényébe visszahelyezze. Esz-
terházy nádor, azon év szeptember 5-én, tehát 
Budavár visszafoglalása után a harmadik napon 
igy ir t Lipót császár és királyhoz: „Miután az 
annyi óhajtás s a szenvedő magyarság annyi 
sóhajtása által esdett nap elvégre feltűnt; mi-
után Buda, az ország fővárosa, hajdan királyaink 
székhelye; Isten kegyelméből, s örökös király-
nőnk a bold. Szűz közbenjárására Felséged 
kezébe jö t t : szivem tuláradozó örömében azt 
sem tudom, hol kezdjem szerencsekivánatomat. 
Minthogy pedig felséged kegyeit hívei nem ké-
pesek meghálálni, felajánljuk életünket s vérün-
ket szolgálatjára, kívánván, hogy az isteni jóság 
hagyja felségedet minél hosszabban és házát a 
világ végeiglen az ország javára országolni." 

Eme szavakat: vitám et sanguinem, melyek 
1741-ben ismételtettek Pozsonyban, s megmen-
tették a birodalmat, kétszáz évből felhozva a 
magyar nemzet annyi viszontagságai, után Isten-
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hez emelt szívvel hangoztassuk mi is ma: fel-
ajánljuk életünket és vérünket koronás királyunk-
nak s dicsőségesen uralkodó házának, kívánva, 
hogy az isteni jóság hagyja felséges urunkat mi-
nél hosszabban, fejedelmi házát a világ végeze-
téig Magyarország felett országolni! Legyen éle-
tünk az övé, miként az ő élete a mienk : legyen 
a magyar nemzet dicső koronájának, felséges ki-
rályi házának legszilárdabb támasza, miként ő 
nemzetünknek, országunknak legerősebb védve és 
oszlopa. 

Isten áldása legyen a hazán, Isten áldása 
legyen a felséges apostoli királyon és fejedelmi 
házán ! 

Adja meg ezt a teljes Szentháromság egy 
Isten: az Atya. Fiu és Szentlélek. Amen. 

Egyházi okmánytár. 
Decretum. 

S. Rovianae et Universalis Inquisitionis. 
A nonnullis Galliarura Episcopis sequentia dubia S. 

R. et Univ. Inquisitioni proposita sunt : 
„In Epistola S. R. et U. I. 25 junii 1885. ad om-

nes in Gallica Ditione Ordinarios circa civilis divortii le-
gem ita decernitur: „Attentis gravissimis rerum, tempo-
rum ac locorum adiunctis, tolerari posse ut qui magistra-
t e obtinent et advocati causas matrimonialis in Gallia 
agant quin officio cedere teneantur;" conditiones adiecit, 
quarum secunda haec est : „Dummodo ita animo compa-
rati sint tum circa valorem et nullitatem coniugii, tum 
circa Separationen! corporum, de quibus causis iudicare 
coguntur, ut nunquam proférant sententiam neque ad pro-
ferendum defendant vel ad eam provocent vel excitent di-
vino aut ecclesiastico iuri repugnantem." 

Quaeritur : 
I. „An recta sit interpretatio per Gallias diffusa ac 

etiam typis data, iuxta quam satisfacit conditioni praeci-
tatae iudex qui, licet matrimonium aliquod validum sit 
coram Ecclesia, ab illo matrimonio vero et constanti om-
nino abstrabit, et applicans legem civilem pronunciat lo-
cum esse divortio, modo solos effectus civiles solumque 
contractum civilem abrumpere mente intendat, eaque sola 
respiciant termini prolatae sententiae ? Aliis terminis, an 
sententia sie lata dici possit divino aut ecclesiastico iuri 
non repugnans ?" 

II. Postquam iudex pronuntiavit locum esse divor-
tio, an possit syndicus (gallice : le maire) et ipse solos 
effectus civiles solumque civilem contractum intendens, 
ut supra expouitur, divortium pronunciare, quamvis ma-
trimonium validum sit coram Ecclesia. 

III. „Pronuntiato divortio, an possit idem syndicus 
coniugem, ad alias nuptias transire attentantem, civiliter 
cum alio iungere, quamvis matrimonium prius validum 
sit coram Ecclesia vivatque altera pars ? 

Feria Y, loco IV, die 27 maii 1886. 

In Congregatione Generali S. Romanae et Univer-
salis Inquisitionis habita coram Eminentissimis ac Reve-
rendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus Generalibus Inqui-
sitoribus propositis suprascriptis dubiis, ac praehabito 
Voto DD. Consultorum, iidem Eminentissimi ac Reve-
rendissimi DD. rescribi mandarunt. — Ad primum, se-
cundum et tertium dubium Negative. 

Eadem feria ac die facta de his Sanctissimo Domino 
Nostro LEOni Papae XIII. relatione, Sanctitas Sua re-
solutiones Eminentissimorum PP. approbavit et confir-
mavit. 

IOS. MANCINI 
S. Rom. et Univ. Inquis. Nótárius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 14. Szentséges atyánk körlevele Ma-

gyarország püspöki karához. III. — Miután az egyéni 
vallási szabadság és a családi élet tisztasága tekintetében 
nyilatkozott volna szentséges atyánk, áttér az iskola-
ügyre, melyre vonatkozólag több igen megszívlelendő 
dolgot mond. Igen kevés kivétellel nagyon heves és élénk 
volt és részben ma is a harcz az iskola körül. Az egy-
ház nem mondhat le jogáról és az állam nem áll el attól, 
hogy monopolizálja az oktatást az elemi iskoláktól kezdve 
az egyetemig. Kiegyenlítés a ritkább esetek közé tar-
tozik. Néma eltűrése az állam által alkotott helyzetnek 
gyakoribb és kétségkívül kényelmesebb. Nyílt reactio 
egyik-másik országban szép sikerekre vezetett. A^harcz foly. 
Ez harcz a hit és hitetlenség vagy legalább közönyösség, 
a hit és a rationalismus között. Másutt élesebben dom-
borodnak ki az ellentétek, nálunk ugyanaz a szellem, de 
bizonyos külformák, hagyományos szokások stb. megőr-
zése gátot képez, hogy oly széles mederben nem mutat-
koznak a pusztítások. Szentséges atyánk az elvről szól és 
e tekintetben felszólalása épp oly jogosult, mikor ha-
zánkról szól, mint midőn Francziaország felé irányítja 
szavát. Az egyház nem helyeselheti a hitvallás nélküli 
iskolát. 

Es pápához illő intelem : „Tantam calamitatem ab 
Hungaria vestra omni, quo potestis, studio et contentione 
defendite." 

Sürgeti ellenben szentséges atyánk a katholikus 
iskolák felállítását, terjesztését és felkarolását. De han-
goztatja, hogy tanerőkre is kell nézni, melyek ugy tu-
dományos, mint erkölcsi szempontból feladatuk magasla-
tán állanak és az iskolákat is ezen magaslatra emelni 
képesek. Mert nem elég a „katholikus" jelleg, ha ka-
tholikus szellem és irány nem valósítja ama czélokat, 
melyek az ilyen intézetekhez kötve vannak. De szentsé-
ges atyánk figyelme a főiskolákra is kiterjed; nevezete-
sen megemlékszik a nagy Pázmányunk által alapított 
budapesti egyetemről és midőn az alapító és megerősítő 
oklevélből az eredeti alapítvány kath. jellegét kiemelte 
volna, sürgeti ezen jelleg fentartását és megőrzését, bíz-
ván, hogy ezen törekvésben a püspöki kar a kiváló val-
lásosságu király és a kormányon álló férfiak bölcsesége 
által támogattatni fog. Sőt azt is hangsúlyozza szentsé-
ges atyánk, hogy esetleg ujabb áldozatoktól sem kell 
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visszariadni, és e részben már azt a szándékot is nagy 
elismeréssel fogadja, bogy t. i. kath. jellegű tanárképző 
intézet létesíttessék. Oly terv, mely nemcsak a nmélt. 
püspöki kar áldozatkészségét, de bölcseségét is megörö-
kítené. 

Szólván az oktatásról, el nem mulaszthatta szent-
séges atyánk a papképzés mindenkor, de kivált manap 
roppant fontos kérdését szőnyegre hozni. Es a mi-
ket e tekintetben mond szentséges atyánk, az egész 
körlevél legszebb részeihez tartozik. Az összegyház fő-
papja a tudományok ápolásáról szól, de hangoztatja leg-
inkább, és nem ok nélkül, hogy a tudományok mellett 
milyen nagy gond forditandó a vallásos élet, a papi szel-
lem és jellem fejlesztésére. Mintha tudná szentséges 
atyánk, hogy a családi élet hanyatlásával és a házi ne-
velés vallási jellegének lassankinti eltűnésével mennyi 
dolog marad a papképző intézetekre, hol olykor nemcsak 
a primis elementis kezdeni, de nem ritkán ellenséges be-
folyások által okozott rombolásokat mellőzni kell. Szent-
séges atyánk idevágó szavai megérdemlik, hogy a pap-
neveldék ugy elöljárói és tanárai, valamint növendékei 
ezeket át és átolvasván, különös megfontolás tárgyává 
tegyék és zsinórmértékül tekintsék. 

A nevelőintézetből kilépett papokról sem feledke-
zik meg szentséges atyánk, kiemelvén a papi szellem 
fenntartásának szükségességét és mindannak elkerülését, 
a mi a papi szellemet sensim sine sensu kiöli. E tekin-
tetben mint legjobb eszközt ajánlja a papi szentgyakor-
latokat, melyek, hála az égnek, hazánkban most már egyre 
sűrűbben tartatnak. Az egyházi javadalmakról a követ-
kező megjegyzést teszi szentséges atyánk: „Omnes intel-
ligant cum sacerdotia, tum varios dignitatum gradus non 
esse nisi utilium curarum praemium oportere popterea-
que iis reservari, qui Ecclesiae servierint, qui in cu-
randa animorum salute desudaverint, qui vitae integritate 
doctrináque praestare judicentur. 

A hivekre vonatkozólag óhajtja szentséges atyánk a 
missiók gyakori megtartását, dicséri és ajánlja a kath. 
egyleti életet, buzditja azokat, „qui doctrina, qui censu, 
qui dignitate, qui potentia ceteris antecellunt," hogy ugy 
életükben, mint működésűkben a kath. egyház tanait és 
érdekeit szem előtt tartsák ; korholja szentséges atyánk a 
párbajmániát és végre a nem tisztes társulatokra figyel-
meztet, utalván e tekintetben arra, mit előbbi körlevelei-
ben mondott. 

Végül igen meleg szavakkal fejezi be szentséges 
atyánk ezen minket annyira kitüntető és lekötelező apostoli 
körlevelét, ajánlván hazánkat Nagy Boldogasszonyunk és 
sz. István királyunk hathatós pártfogásába. (Folytatjuk.) 

? 

Budapest, 1886. szeptember hó 4-én. Egy hézag-
töltö folyóiratról. — 

A tudomány és művészetnek alig akadunk egy 
ágára, a melynek specziális irodalma, vagy legalább szak-
szerű folyóirata, közlönye nem volna. 

Mig a tudomány és annak tanai, tárgyuk egészére 
vetnek világot s azt rendszerének saját egységében tün-
tetik fel, vajmi gyakran mellőzve a tanok gyakorlati al-

kalmazását; addig a szakiratok feladata: a tudományos 
tanok és elvek tágabb fejtegetése, analogicus vonatkoz-
tatása, s az egyes részeknek a mindennapi életre, a gya-
korlatra való átvitele. A szakiratok, az értékesitendő t u -
dományok kiegészítő részét képezvén, az egyes tudo-
mányok tárgyalásánál mindig komoly számba veendők. 

Ez alkalommal az első évi pályafutását bevégzett 
„Katholikus Hitoktatás" czimü szakfolyóiratról kivánunk 

szólni, a mely a hitoktatás elméleti és gyakorlati müve-
lését tűzte ki feladatául. 

A katholikus hitoktatás, a mely a közel múltban 
országszerte ujabb lendületet nyert, sokáig nélkülözte 
azon közvetítő orgánumot, a mely hivatva van a hitok-
tatók elméleti és gyakorlati képzése által egy uj, vallásos 
jámbor nemzedék létrehozására, ez által pedig az egy-
ház és haza felvirágoztatására. 

Őszintén megvallva e folyóirat megalapitása nem 
kis nehézséggel járt, de Isten segítsége és többek közre-
munkálása által sikerült azt megindítani, sikerült az első-
évfolyamot befejezni. 

Hogy a hitoktatás, a mely eredményeiben oly nagy 
kihatással van az ember társadalmi életére, minden te-
kintetben megfeleljen föladatának, fölötte szükséges volt 
egy czélirányos szakfolyóirat, a mely még inkább bevi-
lágítsa azon vidéket, a mely a valláserkölcsös nevelés és 
tanítás körébe tartozik. 

A „Katholikus Hitoktatás" megfelelt czéljának s 
kielégité azon várakozást, a melyet a közigény vele-
szemben támasztott. 

Az első évfolyam nem hagyta munkálatlanul a hi t -
oktatás elméleti talaját ; körülbelül husz czikkben fejte-
gette azon nevezetes tanelveket, a melyeken a hitoktatási 
eljárás nyugszik ; az elméleti tanok fejtegetését a gya-
korlati oldalról is megvilágitá — több gyakorlati elő-
adással is találkoztunk, a melyek élénken álliták az ol-
vasó szemei elé, hogy miként, mi módon kell az egyes 
igazságok és történetek közlésénél az eredményre vágyó 
hitoktatónak eljárnia. A hitoktatás történetét s annak 
nagyobb alakjait is föltárta előttünk, azon elvből indulva 
ki, hogy a jelen teljes megértéséhez, a múltnak ismerete 
is szükséges. 

Mint szellemi kapocs, élénk levelezésben állt a vi-
dék tapasztaltabb és képzettebb hitoktatóival, s alapos 
eszmecsere által iparkodott, a helyi érdekek figyelembe 
vételével az általánosnak érvényt szerezni. E levelezések 
hü képét nyújtják az országos hitoktatási állapotoknak, 
a melyek egyeseket a jó utánzására s a rosz kerülésére 
ösztönzének. 

A gyakorlati és életbe vágó kérdések szellőztetése 
által sok helyen eloszlatá a kételyt s kijelelé a biztos 
haladásnak útját. Nagy szolgálatot tett a tanügyi rende-
letek pontos közlésével, a melyek egyébként az érdekel-
tek figyelmét vajmi gyakran kikerülik. 

Végül minden egyes füzetet a hitoktatási rövid hí-
rek közlése fűszerezett és sokban tájékozá az olvasót. 
Szóval a hitoktatás minden irányát felöleié, s arra töre-
kedett, hogy a hitoktatás egy ága se maradjon ismeret-
len olvasói előtt. 
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Ezekből látszik a „Katholikus Hi tokta tás" életre 
valósága s ezekből merí thetünk reményt a jövőre, hogy 
az idővel izmosodva, minden igényt ki fog elégíteni, ha 
az olvasó közönség nem vonja meg szellemi és anyagi 
pár t fogását ezen üdvös vállalattól. -f-

Szeged, 1886. szeptember 7-én. Folyó hó 5-én, va-
sá rnap délelőtt az alsó városi templomban tar to t t Veui 
Sancte istenitisztelet után a „Mi asszonyunkról" neve-
zett apáczazárdában lélekemelő ünnepély volt. Ugyanis : 
Oltványi Pá l prépost, pápai kamarás, és iskolaigazgató, 
ki a tanügy terén már számos, és kiváló érdeket szerzett 
— ismét szép áldozatot hozott, a mennyiben saját költ-
ségén a népiskolának u j negyedik termet épi t te tet t . 

A csanádi püspöki hatóság engedélye folytán ezen 
osztálynak felszentelése és megnyitása czéljából Kapás 
Arnold szent Ferencz rendű áldozár és hi toktató nagyha-
tással tar to t t alkalmas szónoklatot az udvarban össze-
gyűl t hiveknek. Az ünnepélyen az összes leánytanulókon 
kivül a szülők, az iskolaszék tagja i és számos vendég 
je len t meg. Az igazgató részint elfoglaltsága, részint sze-
rénységből az ünnepélyen nem vehetet t részt, nehogy 
személyes megjelenése által befolyást gyakorol jon a je-
len voltakra s ezáltal tüntetések és dicséretekkel elhal-
moztassék. 

A szülők öröme kimondhatat lan nagy, hogy leány 
gyermekeiket , kiket eddig helyszűke miatt fel nem ve-
rhettek az iskolába, ezentúl beadhat ják a nagyra becsült 
intézetbe. Miután tehát az eddigi bajon is segitve van, nem 
marad egyéb hát ra mint a még befogadható leánytanulók 
szorgalma és ügyekezete, hogy a fáradhatat lan és kitű-
nően nevelő apáczák oktatásait különösen a vallási érzületet, 
^s jó erkölcsöt — melyre a mai társadalomnak oly nagy 
szüksége van — magukévá tegyék, hogy az által ha-
zánknak kiváló diszére, és hasznos polgárnői legyenek. 
Isten áldása legyen ama férfiún, ki a népnevelés terén 
oly számos éveken át buzgalommal és egész odaadás-
sal működik ; kívánunk hosszú életet és kitartást a neme-
sen érző igazgatónak, hogy hivatását továbbra is oly lelki-
ismeretesen és fáradhatat lanul betöl thesse! —y. 

NagySZŐllŐS 1886. szept. 5. Megható gyászszertar-
tásnak volt színhelye ma Nagyszőllős városa, Ugocsame-
gye székhelye. Ma te t tük az örök nyugalom helyére a sz. 
Ferencz-rend édes Üdvözítőnkről czimzett magyarországi 
ta r tományának egyik kitűnő tagjá t , néhai nt. Kovács Bálint 
Imre nagyszőllősi zárdafőnököt, ki egy év ótai betegsé-
gének s két heti ágyhoz szegzettségének érzékeny szen-
vedését békével tűrte, — kath. papi resignatióval, a szent-
ségekben való nyolcz nap előtti á j ta tos részesülés által a 
t e g n a p bekövetkezett halálára előre készült. — Született 
Kecskeméten 1832. okt. 25-én ; szerzetbe lépett 1852. szept. 
1 - é n ; szerzetesi fogadalmakat tet t 1855. szept. 4-én s ál-
dozárrá szenteltetett 1856. szept. 29-én. 

Jeles gymnasiumi tanár volt. Mint ilyen huzamosideig 
sikeresen tanitot t Szolnokon, hol nem csak tanártársai , elöl-
j á ró i tisztelték, szerették, de a köztisztelet s szeretetnek 
is tá rgya volt a város előbbkelői és különösen tanit 
ványai előtt. Nem csak tanította, de nevelte is az i f jú-

ságot, szakavatottan, vallásosan és magyar hazafias szel-
lemben. Er rő l bizonyságot tehetnek számos tanítványai, 
kik közöl többen folytonos hálaviszonyban, levelezésben 
állottak vele, sőt néhányan — halála előtti éveiben — 
meg is lá togat ták Nagyszőllősön. — Tani tot t Szabadkán 
is három évig. Kedvencz szakmája volt a mathemtika, 
physika és bölcsészet, mely utóbbinak kincseit nagy mér-
tékben értékesí tet te az utóbbi években a lelkipásztorko-
dás és egyh. szónoklat terén is. A hit üdvözítő tanainak 
édességét nagy könnyűséggel tudta csepegtetni a szivekbe 
és lelkekbe. 

Szolnoki, — a vári templomhoz tartozó — volt 
hivei és azok, kik a nagyszőllősi zárdánál 1882. év óta 
való áldásos működésének részesei voltak, a legnagyobb 
kegyelet tel emlékeznek meg róla. E sorok irója, kinek a 
megboldogul t az utolsó három évben gyónta tóa ty ja volt, 
kellemesen győződött meg e részben különösen az Urban 
elhunytnak gyászravatalánál , az ünnepélyes koporsó-be-
szentelés és temetés megható szertar tásainál nagyszámmal 
egybegyűl tek hangos sóhajaiból, stirü könyhullatásából , 
kik poraiban is áldották a feledhetetlen gyónta tó-a tyát . 

Szerény alkalmazkodásáért , szellemes társalgásáért , 
előzékeny vendégszeretetéért számos ismerősei, barátai 
nagyra becsülték. Követésre méltó volt csendes elvonult-
ságában való hivatalos pontossága, takarékossága, a háztar-
tás és mezei-gazdálkodásban való rendszeretete, eszélyes 
kiszámitot tsága. Mint ilyen zárdafőnöki minőségében a 
nagyszőllősi hosszú időviszontagságok által nagy mérvben 
rongál t klastrom és melléképületei, a kert és udvar ke-
rítéseinek helyrehozatala — új jáalakí tásában — mely ér-
dekben a jövedelemforrás hiánya miatt sok nehézségekkel 
és gondokkal kelle küzdenie — uagy érdemeket szerzett 
magának . A zárda s a hozzá tartozó bérház nélkülöz-
hető, k iadható helyiségeinek u j s hasznos bérbeadásával, 
a bérszerződések alapján az utódokra terhet nem hozó 
előlegekből nem csak átalakításokat , teljes javítást, hely-
rehozatal t eszközölt mindenütt ; de jövőre nézve — az 
elszegényedett szerzetház fentar tását , az itteni szerzetes-
utódok megélhetését is biztosította. 

Segítségére volt a nagyszőllősi zárdafőnök minden-
kor a helybeli róni. ka th . esp. plébánosnak, de az e rész-
beni szolgálatkészség és tevékenység egyben sem volt 
annyira észrevehető — az egyházi és iskolai teendőkben 
— mint a megboldogul tban. Az itteni állami főelemi s 
polgári iskoláknál a fiu- és leányiskolákban a kath. hit-
es erkölcstan tanáraként alkalmazva, buzgalmáért ugy a 
szatmári püspöki hatóság, mint a m. k. oktatás-ügyi 
minisztérium által elismerő figyelemben részesült. 

Temetésén közrészvét mellett nagyszámú intelli-
gentia, polgárság és földmivelő nép jelent meg a végtisz-
tesség megadására. 

Az ünnepélyes gyászszertar tást teljes papi segédlet-
tel nagys. és főtisztelendő Nóvák Antal szatmári székes-
egyházi apát-kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő ur 
végezte, -ki Beregszászba való hivatalos ú t jában értesül-
vén az egyszerű, de nagy buzgalmu sz. ferenczrendi 
atya bekövetkezett kora haláláról és az nap délután 
végbe meendő temetéséről, az itteni vasútról leszállott és a 
gyászünnepély emlékét kegyeletes készségével megöröki-
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tette, az elhunytnak szerzetrendjét és barátjait hálára 
kötelezte. Nagyban emelték a gyászünnepély fényét a 
diszöltözetben megjelent állami iskola tanárai, kik a fe-
ledhetetlen halottat számos kegyeletkoszoruval ellátott 
gyászkoporsóban a helybeli u j sírkertbe vivék. A róm. 
k. kántor J . J . és társai szép gyászénekükkel a közönség 
bánatos szivét meghatották. 

Midőn e megsiratott halottat a nagy feltámadás 
napjáig az anyaföldnek átadták, a sirba omló göröngyök-
kel különösen két jó barátnak, fájó zokogás közt kitört 
könnyei hullottak. Egy sz. Ferencz-rendi szerzetes áldo-
zár és egy világi pap alig birtak a jó barátot magába 
záró sirhanttól megválni. 

Nyugodjál békében jó barát ! Az örök világosság 
fényeskedjék neked ! ! Szept. 6-án, teljes papi segédlet 
mellett, főt. Erber Mihály esperes ur tartotta a gyászmi-
sét a boldogult lelkiüdveért. -f~H—b 

IRODALOM. 
= Első olvasó- és tankönyv. Az osztatlan kath. 

népiskolák harmadik és negyedik évfolyama számára. A 
Szent-István-Társulat megbízásából szerkesztek Mócsy An-
tal, Petrovácz József és Schultz Imre r. kath. tanitó-
képző-intézeti tanárok. Bpest, 1886. A Sz.-I.-T. tulajdona. 
Az egyik év 159, III. 1., a másik év 149, III. 1. ; függelé-
kül egyházi énekek (9 db) hangjegyekkel, 1—10 1. vi-
lági énekek (9 db) hangjegyekkel 11 — 19 1. Ara 60 kr. 

= Második olvasó- és tankönyv. Az osztatlan 
kath. népiskolák ötödik és hatod,ik évfolyama számára. A 
Szent-István-Társulat megbízásából szerkeszték Mócsy 
Antal, Petrovácz József és Schultz Imre, r. kath. tanitó-
képző-intézeti tanárok. Budapest, 1886. A Sz.-I.-T. tulaj-
dona. Az egyik év 240 1., a második év 247, IY. 1. Egy-
házi énekek (12 db) hangjegyekkel 1—14 1., világi énekek 
(7 db) hangjegyekkel 1 5 - 2 3 1. Ára 80 kr. 

Alig van tankönyv, melyre az osztatlan falusi isko-
lában nagyobb szükség volna, most pedig, miután már 
megkaptuk e várva várt müvet, elmondhatjuk, hogy 
szintén alig van elemi iskolai tankönyv, a melyet a taní-
tók és tanítványok kara, ha annak becsét felismerik majd, 
melegebben üdvözöltek volna vagy üdvözölnének a jövő-
ben, mint ez a három kitűnő kath. tanitóképző-intézeti 
tanár által nagy gonddal szerkesztett Olvasó- és tankönyv 
az osztatlan kath. népiskolák számára. 

Nem szükséges t. olvasóink előtt e tankönyvnek 
szükséges voltát hosszasan fejtegetni. Az annak alapul és 
okul szolgáló tapasztalás minden népiskolában égetően 
jelentkezett és mutatkozik mindenki előtt, a ki tudja, 
mennyi mindenféle ismeretet kell megemészteniök az uj 
tanítás rendje értelmében kisdedeinknek és gyermekeink-
nek már az elemi iskolában. Valamennyi számára külön 
tankönyvet kiállítani s az osztatlan népiskolában minden 
falusi gyermeknek 9—15 tankönyvet nyomni a kezébe 
a képtelenségek körébe tartozik. Azért is ez a könyv 
úgyszólván mindent magában foglal, a mi a népiskolában 
a kátén, biblián és ABC-és könyvön és fejszámoláson kivül 

előirva van. Benne mindez fokozatosan növekvő mértékben 
összehordva, kitűnő tapintattal beosztatva és szakértelemmel 
feldolgozva található, ugy hogy, mig a népiskola 3 és 4 
osztálya számára, mint a Tartalom-jegyzék mutatja, a 
reáliák részletes szakbeosztás nélkül mintegy összefoly-
nak és csupán Nyelvgyakorlatok czime alatt a Nyelvtan 
elemi része van hozzájok kiegészítésül csatolva, az 5. és 
6. osztály számára készült részben már világosan meg 
vannak különböztetve a különféle szakok. A 6. osztálynak 
szánt könyvben például vannak I. Szivképző olvasmá-
nyok 1 — 35. 1. II. A földrajz köréből 3 8 - 7 3 . 1. III. A 
történelem és alkotmánytan köréből 73—118. 1. IV. A 
terményrajz köréből 118—152. 1. V. A természettan kö-
réből 152—170. 1. VI. A gazdaságtan köréből 173—196. 
1. VII. Az egészségtan köréből 196—212. 1. VIII. Nyelv-
gyakorlatok és pedig 1. a bővitett mondat köre, 2. szótan,, 
helyes irás, 3. az összetett mondat köre, 4. fogalmazás. 

Szerencsét kívánunk a jeles szerzőknek művük ter-
jedéséhez, annál is inkább, mert az egész kath. tanügy 
iránt nagy, maradandó érdemet szereztek a szó teljes ér-
telmében népkönyf-nek- nevezhető kitűnő szakmüvök ál-
tal, a melyet népünk, kivált annak értelmesebb része, még 
akkor is élvezettel fog forgathatni, midőn már régen 
túlesett az iskola lázán é s . . . porán. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa nagyszabású actiója gyors egy-

másutánban sorakoztatja az örök emlékezetre méltó nyi-
latkozatokat, tényeket, alkotásokat. Alig hangzott el — 
világszerte a hozzánk, Magyarországhoz szóló magasztos 
pápai szózat eszmélhető oktatása, már egy másik világra 
szóló pápai nyilatkozat áll előttünk abban az apostoli ragyo-
gó levélben, a melylyel szentséges atyánk Kelet-Indiában 
a hierarchia újjászervezése és izmositása iránt intézkedik. 

*** 0 emja Simor JánOS bibornok herczeg-primás bu-
davári beszédét, melynek megjelenését a „Religio" utol-
sóelőtti számában jeleztük, lapunk élén veszik t. ol-
vasóink. Mondanunk sem kell, hogy tulajdonképpen ez 
a beszéd emelte fel Budavár visszavivása ünnepélyeit 
arra a keresztény nemzetközi és vallásos hazafiúi állás-
pontra, a mely egyedül felel meg a teljes történeti igaz-
ságnak, s a mely miatt egy tekintélyes külföldi lap a 
hazánk fővárosának visszahódítására irányult hadjáratot ta-
lálóan „der letzte Kreutzzug"-nak, az utolsó keresztes had-
járatnak nevezte ; mert valóban hazánknak csakis a ke-
resztény népek szövetsége segítette visszavívni Budavárát. 

— „Protestáns irodalmi társaság." Ez van legújab-
ban ismét készülőben. A budapesti „Prot. egyh. és isk. 
Lap" szerkesztősége több oldalról jött sürgetésnek engedve 
felvette az eszme fonalát és miután kimutatta, hogy a 60-aa 
évek óta hányadszor indult e czélból mozgalom, kijelenti,, 
hogy erős meggyőződése szerint, nekik „egyházirodalmi tár-
sulatra szükségök v a n " . . . a többi közt végre azért i s , . . . 
„ha az e téren lázasan dolgozó katholiczizmussal sike-
resen óhajt (a protestantizmus) megharczolni." A nevezett 
szerkesztőség végezetül eszmecserét javasol az ez őszszel 
összeülendő ref. és ev. konvent idejére „a két egyház 
jelesei" között. Mi igen-igen óhajtjuk, hogy az egy „kath. 
irodalmi társaság" iránt megindult mozgalomnak „katho-
likus" szóáradatából — ne éppen csakis egy „prot. irod. 
egylet" legyen az egyedüli eredmény. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 
LEONIS 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII 
L I T T E R A E A P O S T O L I C A E 

DE HIERARCHIA EPISCOPALI 
I N I N D U S O R I E N T A L I B V S 

INSTITVENDA. 

L E O E P I S C O P Y S 
S E R V V S S E R V O R V M D E I 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM 

Humanae salutis auctor Iesus Christus, cum 
nos sanguine suo de Servitute redemisset, et in 
caelos ad Patrem proxime esset rediturus, iis, 
quos Apostolos nominavit, alumnis disciplinae 
suae, et testibus rerum quas ipse fecerat et do-
cuerat, imbuendum caelesti doctrina mundum 
commisit. Sanari enim oportebat, consilio gratia-
que Dei, omnes homines : nec sanari nisi oblato 
veritatis lumine potuissent. Illi itaque nobilissimi 
muneris memores, accepta Spiritus Sancti virtute 
in varias orbis partes magno animo abeunt, 
Evangelii sapientiam quacumque nuntiant, lon-
gius etiam progressi, quam quo arma domitoris 
terrarum populi penetrarant ; ita ut vel ab Ecclesiae 
primordiis verissimum illud extiterit, in omnem ter-

rain exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba 
eorum. 

Apostoliéi muneris obeundi officium in la-
tissimis Indiae regionibus Thomae obtigisse, me-
moriae proditum est. Hic sane, uti vetera litte-
rarum monumenta testantur, Christo in caelos 
recepto, dum in Aethiopiam, Persidem, Hircaniam 
ac demum in peninsulam ultra Indum migrasset 
difficillima peregrinatione suscepta, gravissimisque 
exatlantis laboribus, primus eas gentes christianae 
veritatis luce collustravit redditoque summo 
animarum Pastori sanguinis sui testimonio, ad 
sempiterna in caelis praemia evocatus est. 

Exinde Apostolum praeclare de ea regione me-
ritum colere India non omnino intermisit : in ve-
tustissimis libris liturgicarum precum aliisque il-
larum ecclesiarum monumentis Thomae nomen 
et laudes celebrari consueverunt, atque insequen-
tibus saeculis, post ipsam errorum luctuosam 
propagationem, nequaquam est eins deleta me-
moria; itemque fides, quam ille disseminarat, 
tametsi intermortua iacuit, non tamen extincta 
funditus esse visa est. Quare, novis virorum apos-
tolicorum excitata curis, latius manavit, egregiis-
que florens virtutum exemplis, et martyrum 
educta sanguine, gentes illas ab immiti feritate 
revocatas sensim ad humanitatem excolûit. Hac 
vero aetate christianum nomen tanta apud Indos 
prosperitate vulgatum est, ut Ecclesiae filii per 
universam peninsulam ad sedecim centena mil-
lia feliciter creverint: sacerdotes magno in ho-
nore habentur, catholica doctrina in scholis 
summa cum libertate traditur, iamque certa spes 
aífulget copiosiores ex ea gente manipulos ad 
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lesum Christum accessuros. Itaque decrevimus 
firmiore ordine et modo rem Iiidorum catholi-
cam constituere; ea enim, quantumvis magnum 
et constans Decessorum Nostrorum extiterit Stu-
dium, nondum illam adepta est constitutionem 
ordinatam et stabilem, cuius tanta vis est ad 
tutandam vitae christianae disciplinam, salutem-
que populis pariendam. 

Ut aliquid de praeteritorum temporum 
memoria perbreviter attingamus, initio iam sae-
culo XIY, antiquam fidem velut ab interitu vin-
dicare conati sunt nobiles ex Franciscana et 
Dominiciana familia alumni : qui auctoritate mis-
suque romanorum Pontificum, ad Indias trans-
gressi, plurimum operae in sanandis haeretico-
rum opinionibus abolendaque ethnicorum su-
perstitione posuerunt. Ubi vero expeditior per 
Promontorium Bonae Spei patuit Europae genti-
bus ad oras Indicas transitus, una cum virorum 
apostolicorum adcursu salutares crevere fructus. 
Singularem laudem eo tempore consecuta est 
Societas Iesu: in primisque ad miraculum excel-
luit magnus Indiarum apostolus Franciscus Xa-
verius, qui incredibiles labores perpessus, et ma-
ximis periculis terra marique excelso animo 
superatis, Crucem sacrosanctam iis regionibus 
quasi triumphator intulit, et ingentem liominum 
multitudinem ne dum in ora Malabarica, sed 
et in Coromandelica et in Ceylanensi insula, 
immo et in remotioribus provinciis usque ad 
Iaponios, multiplici superstitione sublata, ad lesum 
Christum adiunxit.. 

Ad tantam christiani nominis propagatio-
nem, praeter laboriosas Missionariorum curas, 
plurimum valuit illustrium Portugalliae et Al-
garb iorum regum opera: quibus merito contigit, 
ut ab hac Apostolica Sede perhonorifice collau-
darentur, quod eorum ministerio tam lata orbis 
terrae pars antea ignota Europae innotuisset : ma-
xime vero quod Ecclesiae Dei per agnitionem chri-
stianae veritatis aggregaretur 

In provinciis vero, quas vel in ora Mala-
barica vel in Coromandelica Lusitani obtinuerant, 
cum latius fides catholica manavisset, praecipua 
Pontificum maxim orum cura fuit, sacerdotes ad 
sacra officia iis in regionibus obeunda undique 
advocare, aliaque sapienter et utiliter, praeser-
t im quod ad christianorum regimen pertineret, 
constitutere. Aucta vero Lusitanarum possessionum 

x) Leo X. — Summam Nobis laetitiam — 1513. 

amplitudine, novae Dioeceses in iisdem coloniis 
constituae sunt. In iis eminet Goana, quam Pau-
lus IV, archiepiscopalis tlironi honore et iuribus 
auxit : accedit vero Cochinensis et Cranganorensis : 
item in ora Coromandelica Meliaporensis, quam 
in urbe Sancti Thomae Paulus V. instituit. Por-
tugalliae vero atque Algarbiorum regibus, quod 
rei catholicae incrementis profuissent, nomina-
timque Dioeceses, quae commemoratae sunt, aere 
suo munifice dotassent, romani Pontifices grati 
animi caussa ius patronatus in novensiles episco-
pal es Sedes concessere. Quae quidem cum in ve-
ter is ac recentis christianorum societatis utilita-
tem provide decernerent, spe erigebantur, brevi 
futurum ut extremi Orientis gentibus lux Evan-
gelii longe lateque affulgeret, quaeque ex illa se-
quuntur bénéficia, tamquam abundantissimus am-
nis, in ipsam civilem societatem infiuerent. — Sed 
prospéré coeptorum cursum fortuna retarda vit. 
Coortis enim bellorum aliorumque casuum procel-
lis, magna clades Ecclesiae apud Iiidos succre-
scenti immiuere videbatur. Itaque ne Evangelii 
interciperetur propagatio, neu in tot liominum 
millibus sempiterna animorum salus periclitare-
tur, romani Pontifices ad regna illa amplissima, 
praesertim quae Lusitanis coloniis nequaquam 
continebantur, providentiam suam transtulerunt, 
summaque cura studuerunt, quanto plures ex in-
genti illa multitudine possent, ad instituta Chri-
stiana traducere, item munire adiumentis iis quae 
ad excolendos animos pertinent, et haeretica pra-
vitate depulsa, in sancta religione retinere. 

Quo autem cura difficilior ob immensa lo-
corum intervalla, regionum latitudinem, incom-
moda itinerum, eo accuratius vel evangelicis ope-
rariis deligendis vel Missionum regimini ordinando 
operam dare magna cum libertate consueverunt. 
Saeculo XVII, et XVIII, praesertim opera viro-
rum religiosorum, quos sacra Congregatio chri-
stiano nomini propagando ad Indos miserat, plu-
res christianorum communitates coaluere ; linguae 
earum gentium variae per Missionarios percep-
tae ; libri vernaculo populi sermone conscripti; 
plurimorum animi spiritu catholicae institutionis 
imbuti atque in spem caelestium erecti. — Qui-
bus in rebus nobilitati sunt labores sodalium Car-
melitudinum, Capulatorum, Barnabitidum, Orato-
rianorum, qui quidem in iis gentibus ad Chri-
stiana instituta erudiendis non eodem omnes tem-
pore, sed idem studium collocavere constantiam-
que parem. 
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Gubernandis interea fidelibus moderandisque j 
sacrorum operariorum expeditionibus, idoneo an-
tistitum regimine constituto. provisum est. — 
Decessores autem Nostri singulari studio in id 
in primis animum intendebant, ut apostoliéi viri 
doctrinam christianam India tota sanete inviola-
teque servarent, nec ullo unquam ethnicarum 
superstitionum vestigio inquinari paterentur. Ré-
véra nemo ignorât quam vigilanter incubuerint 
ad evellenda radicitus vanarum observatio-
num rituumque a fide Christiana abhorren-
tium zizania ab inimico liomine disseminata 
in novellis iis ecclesiae germinibus, quae prae-
sertim in regnis Madurae, Mayssourii et Carna-
tici adoleverant: item quam provide studuerint, 
quaestiones omnes inter regionum illarum Mis-
sionarios in re gravissima excitatas pontiíicia 
auctoritate dirimere. De quibus ut Clemens XI. 
apprime cognosceret, Carolum Thomam Tourno-
nium Patriarcham Antiochenum cum potestate 
Legati a latere in Indiis orientalibus Commissa-
rium ac Yisitatorem Apostolicum anno MDCCI. 
destinavit. Sapientibus Tournonii decretis Clemens 
XI. auctoritatis suae robur adiecit, eisdemque 
Innocentius XIII, Benedictus XIII, et Clemens XII, 
ut quam diligentissime obtemperaretur, graviter 
sanxerunt. Benedictus vero XIY, édita Constitu-
tione Omnium sollicitudinum,3) amotis dubitatio-
num caussis additisque opportun is declarationi-
bus, controversiam dimidio fere saeculo acriter 
agitatam sustulit. 

Aliquanto serius, cum de Indiarum bono 
romani Pontifices plura cogitarent, tranquillitas 
Ecclesiae per Európám turbulentis est afflicta 
temporibus : quae tempóra vel apud Indos chri-
stianae fidei incrementum prohibuere. Praeterea 
in provinciis peninsulae australibus plaga gravis 
accessit, auctore tyranno Tipou Sahib, qui catho-
licum nomen multimodis vexavit. — Quamvis 
vero post id tempus apostolici viri pro nomine 
christiano multum et utiliter elaboraverint, ta-
men Gregorius XYI. rem omnem animo et cogi-
tatione complexus, intellexit et declaravit, regio-
nes illas necessario requirere ut Apostolica iSedes, 
mutatis temporum adiunctis, religinni in iis peri-
clitanti succurreret, et ecclesiastici regiminis formám 
ea ratione moderaretur, quae obtinendae fidei in-
columitati par esset?) Statimque ad rem agressus, 

Prid. Id. Septemb. 1744. 
2) Litt. Ap. Multa praeclare, die 24 Április 1838. 

j non pauca constituit christianis ex India homi-
nibus salutaria, amplificandaeque per eos tractus 
religioni valde opportuna. 

(Vége köv.) 

Szent Istirán a lionalapitó. 
Ünnepi szent beszéd. 

(Vége). 

II. 
Ámde a Sz. Istvántól megalapított hit, nem-

csak honunk lelki fonségének, erkölcsi nagyságának 
s igy valódi belső boldogságának volt mennyei kút-
feje: egyszersmind polgári nagylêtênek s külső di-
csének is ez volt támasza, talpkövei 

Ez volt azon aranyláncz, mely a harczias ma-
gyart hatalmas szomszédaival testvéri frigyben 
összekapcsolá ; ez azon bűbájos égi fény, mely sz. 
koronánkra a fönséges Jogisten hatalmát s te-
kintélyét lesugároztatá ; ez azon termékeny mus-
tármag., láthatatlan égi paizs, mely e népet hit- s 
honvédő harqzain beárnyazá s diadalról diadalra 
vezérlé; ez végre azon sz. áldozati tüz, melv sz. 
Istvántól a honszeretet oltárán meggyújtva, foly-
ton gerjeszté elődeink szivében, a hitért s honért 
egyaránt hevülő lelkesedésnek egyesült, tiszta láng-
jait. Nézzük ezt tüzetesben ! 

à) Szent István előre látá a tornyosodó vi-
hart, mely a magyar harczi kalandokat megunt 
külföld szövetkező bosszújából akként tolult az 
uj hon fölé, miként a völgykatlanokból f'el-fel-
gomolygó föllegek, hogy elbontsák a perzselő 
napot. S azért kitűzvén a kereszt jelét, ezt nyujtá 
békecsókra a rohanó ellenség elé. S mi tör tént? 
A pogányság oltáraival együtt ledőltek a válasz-
fala'v ; a keresztény Európa testvérünkké lőn. Te-
hát a bölcs király keresztény hit által biztosította 
országa létét. 

Mert K. K. ! A régi jámborabb világban va-
lamennyi nép testvérnek tekinté egymást az egy-
ház anyai keblén, egy hit, egy remény s egy 
szeretet mennyei kapcsával összeforrva; egy csa-
ládnak, hol a fiak ellentétes érdekeit legtöbbször 
a közös atya, a római pápa egyenlítette ki szel-
lemi bíró szavával. E történeti igazságra épen 
napjainkban figyelmezteté Európát a leghatalmasabb 
birodalomnak protestáns kanczellárja/) midőn egy 
kényes külügyet nem a cliplomáczia meddő huza-
vonájára bizott, de XIII. Leo lángelméjü pápánk 
bölcs ítéletére. 

l) Bismarck berezeg a Karolina szigetek kérdésében. 
23* 
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Hajh ezen hitszerü politikai felfogás eltűnt 
a kormánykörökből, a közös atyának tekintélyé-
vel nem törődnek többé a tékozló fiak . . . s mi 
a következés ? Vér és pénztélcozlás ! Minden nép 
tetőtől talpig fegyverben farkasszemet néz gya-
nús szomszédjával s kiaszottan görnyed a harczi 
adók milliárdnyi halmaza alat t ; mig izmos fiai-
nak milliói a termelő munkától elvonva, folyton 
készen állnak gyutüs puskák s vontcsövű ágyuk 
torkából szórni egymásra a „testvériség és huma-
nitás" farizeusi csókjait! 

S ti, K. K. ! a hit századainál mégis boldo-
gabbnak tartanátok-e a mai, bármily művelt s 
előre haladt kort ? a melv az emberi lángészt 
azon hóhér szerepre készteti: hogy tudományá-
val a természet titkos erőiből fölidézze a hadi 
rombolás szörnyeit s azokat a tömeges gyilko-
lásig fokozott fegyverek alakjában dobálja önnön 
szülöttére : a XIX. század müveit világára ! ? 

Ezalatt a béke fejedelmének tábora, mely 
az egyház, naponként sóhajt ja: „Agnus Dei . . . 
Isten báránya ! dona nobis pacem ! ajándékozd a 
békét nekünk !" a békét, melyet a világ s ennek 
diplomácziája nem adhat s csak a hit tehet szi-
lárddá, mely valódi testvériséget s önmagát le-
győző jogtiszteletet parancsol. 

b) Sz. királyunk a hit által honunk önállósá-
gát s szabadságát is körülsánczolá a külföld hóditó 
túlkapása ellen. Hogyan ? azon kőszálhoz támasztá 
alkotmányát,melyen nem győzhetnek sem az alvilág 
kapui, sem az ezekből kiuszitott zsarnok hatalmak. 
Nem kért ő katonát a föld fiától, nem hajtott térdet 
az akkori szokásként a német császár előtt hűbéri 
esküre : de attól vevé a fejdíszt s jogart : ki a jog 
Istenének földi helytartója s a szellemország ki-
rálya : a pápai széktől; a mely VII. Gergelynek 
szavai szerént : a „neki meghódolt népeket nem te-
kinti szolgáiul, de gyermeke gyanánt öleli magá-
hoz!" Igy őrzé meg sz. István egyrészt országa 
függetlenségét minden földi hatalomtól, — más-
részt azt oly benső viszonyba hozta az egyház 
fejével: hogy valamint az ehhez viseltetett lova-
gias hűség mindenkor jellemző disze volt honunk-
nak; ugy a sokszor mindenkitől elhagyott s 
már-már elveszendő magyar is, a pápáknak áldó 
— pénzt és vért áldozó atyai karjai közt üdült ! 
fel, Várna és Belgrád, Mohács és Buda gyász- s 
diadalnapjai alatt. Csak III. Kalikszt, II. Pius, 
X. Leo, VII. Kelemen, V. Pius és XL Incze ne-
veit kell említenem, hogy előttünk ragyogjon az 

50 milliót meghaladó arany és sok ezernyi fegy-
ver, melylyel a pápák honunk szabadságának 
áldoztanak. 

S ime a pápai kéz, mely sz. István hom-
lokára koronát tűzött, mely a kiközösítés villá-
maival is visszatereli a Henrikeket, Frigyeseket 
honunk határiról, — e kéz most bilincsekben 
szorong; szegényebb most, mint te magad árva 
nép, mely őt péterfilléreiddel vigasztalod; most 
nem küldhet, mint épen napjainkban kétszáz év 
előtt Buda ostromára küldött, aranyözönt s a 
hős P e t n e h á z y v a l b a j n o k o k ezreit: de ah, e le-
lánczolt kezek most is folyton áldják kedvelt 
magyar népét. 

Oh hát sz. István népe és főkép te Várad, 
Sz. Lászlónak, a pápai bajnoknak dicső öröksége; 
te is maradj hű sz. atyádhoz s örökigaz hitéhez ; 
és habár, mint Sz. László, nem is húzhatsz kar-
dot kifosztott t rónja védelmére ; áldozd közelgő 
papi aranyjubileumára a szeretet és ima aranyát 
a drága gyöngynél tisztább részvétnek könyeit! 

c) Ep ily élő hittel munkálá dicső királyunk 
országa belső vindását is. Nem kért ő tanácsot 
azon álbölcsektől, kik az egyház jogainak elnyo-
másában csak állami fönséget (jó magyarán min-
denhatóságot), javainak elkobzásában csak ügyes 
pénzmüveietet, — szertartásai és ünnepei eltör-
lésében csak nemzetgazdászati nyereséget látnak : 
ő a vallás főpapjait kiváltságokkal diszité, hogy 
a szentség és tudomány fölkentjei, legyenek a 
hon bülcs tanácsadói; templomokat és monostoro-
kat alkotott, hogy legyenek a bánat és nyomor 
enyhítő helyei, — a f'öldmivelés, ipar- és művé-
szet gazdag telepei : az ünnepeket és egyházi pa-
rancsokat szigorú törvényekkel óvta, a káromlást 
és hamis esküt keményen büntette ; mert jól tudta, 
hogy ahol a szivek mélyén nem uralkodik az 
az örök Bírónak félelme : ott pusztán czifra szó 
a legkenetesebb törvényczikk, ott sikertelen a 
legszemfülesb rendőrsereg, ott hatástalan a leg-
zordonabb bírói tekintély, ott dísztelen sőt inga-
tag a bár százezer pallostól őrzött királyi szék. 

d) Végre, hitnek oltárán szentelé meg a hon-
védő kardot is, és a kereszt zászlóaljához esketi 
föl, a földi és örök hónáért életre-halálra kész 
magyart. Harczaiban a hit szerelme tüzelé a po-
gányokra hősi gerjedelmét, s a hit imája helyezé 
kezébe a győzedelmi pálmát. 

Akit a pápai követ Buonvisi bibornok dicsérő 
oklevéllel s díszes ajándékokkal nyert meg a honszaba-
ditás sz. müvének. 
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íme sz. Mártonnak nagy esküt mond, s a 
vad Kopámy átszurtatva dől el ; litániázva szórja 
szét a barbár besenyők liadát ; ima, böjt, fogadás, 
szóval a hit ereje által győzi le a pártos Aktu-
mot és Gyulát ; a hit angyala riasztá vissza előle 
sí hitszegő Konrád német császárt, és ez törte 
meg a durva Keánnak bolgár csordáit, íme igy, 
hit által ihleté ő a magyarnak rá termet t orosz-
ián szivét, hogy akit már a természet vitéznek 
alkotott, a hit szelid jogarától legyőzetve, mind-
addig legyőzhetetlen maradjon harczain, mig ve-
zére Krisztus, zászlóczimere pedig Mária maradi 

-!: % 
Tehát K. K. ! a hitre s keresztény szellemre 

fekteti Sz. István országos nagy müvét: erre ala-
pitá e hon gondviselésszerű hitvédő hivatását s 
szellemi nagyságát, erre koronája függetlenségét 
s népe virulását. — S ezen liitalap százados vi 
harok s országos romok közt is föltartá e hont, 
mely hogy „annyi balszerencse közt s oly sok vi-
szály után, megfogyva bár, de törve nem, mint 
nemzet él e hazán* : azt hitének s az ebből 
merített honfi erőnek köszönheti. Mert volt idő, 
midőn eltiportatva külső erőszaktól, a magyar 
elveszte mindenét, a mire büszke volt: csak hi-
tét nem ; s e hitnek erejében és e hitnek remé-
nyében, emelt fővel és koszorús homlokkal vi-
selte lánczait s a hit szeretetével még forróbban 
kegyeié, még hősiesebben védé e hont. — Mert 
ez a hitnek véres oltára volt, melyen ő volt az 
áldozat ; a hitnek csonka bástyája volt, amelyen 
az összes kereszténységet védve, önmagának sza-
kitá a legszebb, a vértanú babért. 

És e hit újra és újra lehívta egéből a ne-
mes embert Sz. Istvánt, hogy visszatérjen s hely-
reállítsa remekmüvét, oly népet, mely Istenért 
s a hit örök eszméiért tűrni és küzdeni bírt, — 
nem semmisíthetett meg oly csapás sem, a mily 
a mohácsi volt. 

Ez Sz. István érdeme : egy hitre alapított bol-
dog és ezredévvel daczoló nagy országi 

Ah de K. K.! ez alap napjainkban roskad 
alat tunk ; szentségtörő kezek, vad szenvedély, ál-
tudomány s a hont csak kizsákmányolni tudó 
önzés, lassankint kiszedik a keresztény erkölcsök 
sarkkövét országos és családi életünkből. A hon-
szerelem oltára pusztul és raj ta hamvad az égi 
tüz. Nehéz vád; de nézzünk körül s az olcsó 
hazafiúság divatos tüntetései közt, megpillant-
juk-e, azt a fájdalom napjainkban már csupán 

eszményképnek gúnyolt tiszta honszerelmet? nem 
azon rideg s önző szeretet — mint, Eötvös 
mondá — mely önjavához ragaszkodva kiváltsá-
gokban vagy czimerekben keresi azt, a miért 
küzdeni kell ; nem is azon számító honszerelmet, 
mely vagyon vagy dicsőség után fáradozva ne-
mes tet tekre buzdíthat ugyan, de nem nemesíti 
azt, kinek keblét eltöltötte: de azon isteni láng-
gal égő érzeményt, mely Megváltónk szemeiből 
is könnyeket facsart veszendő honja felett; azon 
szeretetet, mely nem számit, nem gondol önma-
gára, hanem áldozik! ha kell, egy pillanatban 
vérét ontva: ha kell egy hosszú élten át terhes 
járomban szolgálva hazáját! 

Hol van, — ah mily kevés szívben él nap-
jainkban a szeretet? 

„Elhamvadt a magzat hö szerelme 
Nincs magasra vivő szenvedelme : 
Jégkebelben fásult szivet tár/"(Kölcsey.) 

Ily honszerelem csak az ég leánya, csak a 
ker. hitnek szűzi nővére ! mely a hit áldásával s 
erényeivel földi mennyé bűvöli a hont s a meny-
nyet örök hazául tá r ja fel. A hit s honszerelem 
frigyéből nő a valódi polgár erény : a kitartás, 
áldozatkészség, becsületes és benső törvénytiszte-
let, a koronás főhöz ragaszkodó hűség és törhet-
len harczi erősség? 

Oh azért K. K. vigyázzatok, hogy bennetek 
a család kis országában szilárdan álljon Sz. Ist-
ván öröksége, a hiterkölcsi alap ! Ezt védjétek 
bátorsággal, építsétek jámbor növeléssel: ajánljá-
tok buzgó imával dicső szent királyunknak, hogy 
visszatérjen hitével, hite áldásával : Szánd meg 
országodat, sok nyomorúságát. Fordítsd el s hozd 
vissza régi boldogságát !" 

Te pedig Szent István és László, Nagy La-
jos és Hunyadi Istene, Te hivő és dicső ma-
gyarok Istene! kinek sz. Szive a mennyben s az 
oltáriszentségben oly epedve lángol honunk földi 
és örök üdve i ránt : 

„Ki szivet alkotál 
S belé érzelmeket 
Szeretni lángolón 
Hazát és nemzetet ! 
Kinek törvénye szab, 
Korlátokat s ha tá r t : 
Oh népek Istene 
Küldj egy reménysugárt !" 

Igen! hited napjának küld le újjáteremtő 
tavaszsugarát, hogy az, bár most első évezre-
dünk alkonyán még a honfibánat könyein törik 
meg : majd ezután a hitben viruló Pannonián, 
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mint a nemzeti nagy Ut /ény koronája az ezredek 
végéig ragyogjon, s ragyogjon mint a dicsőség 
koronája a hitben üdvözült és Szent István régi 
országába átköltözött magyar szellemek milliárd-
jain örökké, Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 17. Szentséges atyánk körlevele Ma-

gyarország püspöki karához. IV. — Iparkodtunk röviden 
méltatni szentséges atyánk hazánk iránti atyai legkegye-
sebb jóindulatának legújabb és legfényesebb jelét, m. t. 
olvasóink bölcseségére bizva, hogy ezt a nagyfontosságú 
programmszerü iratot olvassák és újból olvassák. Nekünk 
most másfelé illik irányitani figyelmünket, t . i. ama fel-
fogásra és hangulatra, melylyel ezen apostoli körlevél ha-
zánkban fogadtatott. Röviden kifejezvén nézetünket, azt 
mondjuk, hogy a fogadtatás, melyben szentséges atyánk 
-Quod multum" körlevele részesült, sem ezen pápai kegy-
nek megfelelő, sem Magyaroszághoz méltó nem volt. Sok 
félreértés, talán nem kevés szándékos elferdités, tömérdek 
közöny és némi rosszakarat, a legtöbb esetben pedig elég 
meg nem bocsátható felületesség ama tünetek, melyeket 
kivált a hazai sajtóban észleltünk. Ezen különben nincs 
mit nagyon csodálnunk. Eltekintve a specifikus kath. hír-
lapirodalomtól, összes hazai sajtónk — igen csekély ki-
vétellel — akatholikus, szabadkőműves kezekben van. 
Protestáns, zsidó újságíró pedig, ha még hozzá a páholy 
parancsszavára indul, katholikus dolgokat kellőleg mél-
tatni nem igen képes. Ha meg is volna benne az akarat, 
hiányzik mégis az érzék annak helyes és igazságos elbí-
rálására, a mi katholikus. Ha még csak némi rossz indu-
lat is hozzá járul, elfogultság vagy igazságtalanság, ak-
kor természetes, hogy igen különös elmeszülöttekkel van 
szerencsénk találkozhatni. 

Már maga az a tény, hogy szentséges atyánk Ma-
gyarországnak irt, bizonyos körökben nem tetszett. Más 
viszonyok között általános lelkesedést keltett volna szent-
séges atyánk ezen kegyes figyelme, ki hozzá még oly 
kiváló alkalmat is választott, minő a szept. 2-iki ünne-
pünk, hogy nemzetünket az összes világ előtt kitüntesse. 
Szerették volna ama bizonyos körök, hogy szavát ne 
hallassa az, kiben ezen ország lakosságának két harmada 
atyját, fejét és Megváltójának helytartóját üdvözli. Job-
ban örültek volna hallgatásának, és ha már akart volna 
beszélni, kért volna tőlük tanácsot, mert volt olyan hang, ! 

mely nem homályosan azt éreztette, hogy másképp ütött 
volna ki ezen körlevél, ha esetleg a sajtó embereit kéri 
meg tanácsadóknak szentséges atyánk, kinek bölcseségét 
az egész világ bámulja. Ilyen öntelt felfogást csak szánni 
lehet. Szentséges atyánk sokkal magasabban áll, az Isten 
kiváló segítsége sokkal jobban van számára biztosítva, 
minthogy máról-holnapra való ephemer existentiák jóin-
dulatától függne. 

Naiv és bárgyú felfogásnak nevezhetjük továbbá 
azt a nézetet, hogy szentséges atyánk körlevele a püs-
pöki kar inspiratiójából eredt, vagy magyarán mondva, 
hogy a pápa által íratott magának a magyarországi püs-
pöki kar. Ellenkezik ezen felfogás a szentszék állásával, 

püspökeink eljárásával és a valódi helyzettel. Szentséges 
atyánk a hazug liberalismus eszközeihez épp oly kevéssé 
nyul, mint a magyar püspöki kar. Mással magának 
íratni, mit önmaga óhajt, az lehet fogás ott, hol szem-
fényvesztésre súlyt fektetnek, de nem lehet eljárás ott, 
hol az igazság és kötelesség mondják a döntő szót. 
Szentséges atyánk az összes egyházak feje, joga, de köte-
lessége is minden nemzethez szólni, amint ezt szüksé-
gesnek és üdvösnek itéli ; a magyar püspöki kar pedig 
szólhat és szólt is valóban, mikor helyén valónak találta. 
Hódolattal fogadta a magyar püspöki kar szentséges 
atyánk szavait és épp mert fiúi hódolattal viseltetik 
az iránt, qui est ovium et agnorum Pastor, nem jöhet 
soha a gondolatra, hogy szócsőnek használja azt, kinek 
szava erősiti a pásztorokat épp ugy, mint a nyájat. Csak 
kissé igazságosabban, vagy legalább tárgyilagosabban 
bánjanak velünk, kivált azok, kik a katholiczizmust vagy 
legalább ennek pénzét annyira tisztelni affektálnak ! 

Hogy protestáns, zsidó, vagy szabadkőműves szem-
üvegen át olvasva a körlevelet, ennek sok tétele kegye-
lemre nem talál : azt mi értjük. De azért haragudni a 
pápára, mert ő pl. a zsidó házasság és polgári házasság 
ellen nyilatkozik, mert intve óv a titkos, nem tisztes 
társulatoktól stb. azért a felekezeti béke megzavarása 
vagy hasonló merényletek felett krokodil-könyeket hul-
latni, ez a hypokrizis vagy vakmerőség netovábbja. Hát 
az ég szerelmeért, mit vagy hogyan irjon a pápa? Ajánlja 
a polgári vagy zsidóházasságot, sürgesse a belépést a 
titkos társulatokba ? 

A ki hypokrizisből nem színleli az „erkölcsi" (?) 
felháborodást, az valóban meg nem érdemli, hogy komo-
lyan vele szóba álljon okos ember. 

Az is különös eljárás, hogy egyik-másik többet ol-
vasott bele a pápai körlevélbe, mint ebből józanul ki 
lehet olvasni. Pl. hol és minő szavakkal ir a szentséges 
atya a kath. alapok és alapitványok kezeléséről stb. í r -
hatott volna róla, de tényleg nem irt és ilyent belevinni 
a szövegbe, az — szelid kifejezéssel élve — illoyalis 
eljárás. Es ilyennel minden, még a leghihetetlenebb do-
log is sikerül. S ki csak ilyen taktikával vél győzhetni, 
azt mutatja, hogy ügye nem áll erős lábon. 

Egyszerűbben, de nem kevésbé illoyalis módon cse-
lekedtek, kik tagadták egytől-egyig ama bajokat, me 
lyekről szentséges atyánk panaszkodik. Nincs nálunk ra~ 
tionalismus, nincs közönyös iskola, nincs semmi, amit 

I kifogásolni lehetne. Bár csak igy volna ! Nem szólt volna 
ezekről szentséges atyánk, ha oka nem volna ; mert ő ok 
nélkül mitsem mond. 

Ha ő felszólal, megvan ennek a felszólalásnak ugy 
alapja, mint jogosultsága. Rémképeket nem fest egy 
XIII. Leo pápa ; de a struczmadár-politikát sem követi, 
sem pedig nem akarja, hogy mások azt kövessék. Nem 
akarja nemzeti érzékenységünk rózsaszin fátyolával beta-
karni ama bajokat, melyeket mi édes mindnyájan legjob-
ban érezünk és melyeket XIII. Leo pápánk gyengéd keze 
legkíméletesebb módon nem kitárni, de gyógyítani kiván. 
Szegény nemzetünknek alig van őszintébb jóakarója ; kár 
ennek legnemesebb szándékait vagy félremagyarázni, 
vagy megvetni. Nekünk kár, még pedig nagyon kár. ? 
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Németország. Szeptember hó elején. Németország 
katholikusainak idei, XXXIII. nagygyűlése elé a mult évi 
gyűlés biztosa a következő jelentést terjeszté XIII. Leo 
pápa félszázados áldozári jubileumára vonatkozólag : 

A Münszterben tartott XXXII . nagygyűlés egyetlen 
határozatot utasitott hozzám végrehajtás czéljából. Ez il-
leti XIII. Leo pápa ő szentsége szekundicziájának ünue-
pelését. 

A nagy ünnepély méltó megüléséhez megteendő a 
rám bizott előkészületeket, még Münszterben fölhasznál-
ván a hazánk minden részéből oda jöt t német katholiku- j 
sok jelenlétét, más hasouló alkalmaknál szokásos eljárást 
követve két bizottság alakítására éreztem magamat indít-
tatva. Ezek egyike hölgyekből áll és ez diszmüvek s egy-
házi szerelvények mint a sz. atyának fölajánlandó aján-
dékok gyűjtését vette czéljául ; a másik urakból alakult 
és a többi munkák teljesítésére vállalkozott. 

Mindkét bizottság nyomban Münszterben alakult meg 
további kiegészítés fentartásával. 

A hölgybizottság tevékenységéről van szerencsém 
jelenteni, hogy annak a kath. sajtóban közzétett fölhívása 
mindenütt visszhangra talált, és hogy „a legszentebb ol-
tári szentségről nevezett s szegény gyermekek istápolá-
sával foglalkozó fötestvérülettel Münchenben" — való 
összeköttetés, valamint másfelől egyházmegyei hölgybi-
zottságok alakitása oly annyira előmozdította a fő hölgy-
bizottság czélját minden egyházmegyében, hogy az egyházi 
szerelvényekből és edényekből a Vatikánban rendezendő 
kiállításon Németország mű-alkotásai, a szentszék iránti sze-
retet tekintetében őt megillető helyet fogják elfoglalni. 

Az urak bizottságának mindenek előtt az volt föl-
adata, hogy megállapítsa, mi történjék még a hölgybizott-
ság által Németországban gyűjtendő adományokon kívül 
a jubileumi ünnep emelésére. 

Az egész mozgalom egy bizottságtól indult ki, amely 
a sz. atya áldásával Bolognában alakult és m á r a münsz-
teri nagygyűlés előtt a föld minden országában s igy Né-
metországban is propagandát űzött. 

Ez a bizottság háromféle hódolatot vett czéljába : 
diszitmüvekből, egyházi szerelvények s edényekből álló 
ajándékok gyűjtését s kiállítását; „mise-alapitváuy4 né-
ven rendkívüli Péter-fillér gyűjtését ; és zarándoklatuk szer-
vezését Rómába. 

E szerint a mi bizottságunknak, nem lehetvén semmi 
oka a Bolognából kiiudult s a sz. atya által jóváhagyott te-
vékenységgel szemben elutasitólag viselkedni, az volt min-
denek előtt a föladata, hogy megvizsgálja, vájjon keresz-
tülvihető-e s miképp eme bizottság programmja Német-
országban. 

Csakhamar kitűnt. 
1. hogy tekintettel a dolgok különleges állapotára 

Németországban mindent nem lehet ugyanazon alakban 
végrehajtani, mint az olasz bizottság indítványára némely 
más országokban lehető vala : 

2. hogy Németországra nézve a föladat még kitá- ; 
gitandó. 

E második vállalkozást javallák különösen azon in-
dítványok, melyeket a bizottság igen nagyrabecsült oldal-
ról vett, és amelyek ajánlák, 

a) bemutatni a sz. atyának Németországnak az ő di-
csőséges pontifikátusa alatt vett szellemi fejlődése képét ; 

b) föltüntetni ő szenssége előtt a keresztény művé-
szet előhaladását ez időszak alatt : 

c) megmutatni a legfőbb pásztornak, mint hoztak 
gyümölcsöt az egyesületi élet terén a buzdító szavak, melye-
ket ő nagyszerű encziklikái által magvak gyanánt vetett el. 

Emez indítványokat, melyeknek indokai és kivíhe-
tősége azóta a kath. sajtóban eléggé lőn fejtegetve, a bi-
zottság elfogadta. 

E szerint a bizottság föladata áll : 
1. a bolognai központi bizottság által javaslatba ho-

zott következő teendőkben, és pedig 
a) egyházi szerelvényekből álló ajándékokat gyűj-

teni, melyek a sz. atya lábaihoz fognak letétetni kiosztás 
czéljából a földkerekség szegény egyházai között, 

b) külön rendkívüli Péter-fillért gyűjteni. (Itt meg-
jegyzendő, hogy a Bolognában indítványba hozott, Ró-
mába való szellemi zarándoklás utján 36.000 márka kül-
detett Németországból Bolognába, mielőtt a német bi-
zottság működéséhez fogott.) 

c) zarándoklatokat rendezni Rómába; 
2. a német bizottság által külön Németország szá-

mára fölállított s fönnemlitett föladatokban, melyek meg-
valósitandók lesznek 

a) egy könyvtár gyűjtése által, mely álljon ő szent-
ségének dicső pontifikátusa alatt Némotországban megje-
lent összes jelentősb irodalmi müvekből (beleértve a zene-
szerzeményeket ;) 

ö) egy album átnyújtása által, melyben a katholikus 
német művészek s mű- kézművesek vagy sajátkezű mü-
veik vagy készítményeik reprodukálása által a sz. atyának 
bemutat ják a keresztény művészet fejlődésének képét Né-
metországban az ő dicsőséges pápasága a la t t ; 

c) egy hódoló fölirat átnyújtása által, mely a ka-
tholikus Németország egyesületi életének képét adja any-
nyiban, hogy a fölirat nem lesz egyesek által aláírva, ha-
nem egyes kötetekben betéti lapokon, melyeket az egye-
sületek magok állítanak ki, élő képe nyujtatik Németor-
szág nagyszerű egyesületi fejlődésének. 

A bizottság által elfogadott e kiterjedt tevékenység-
természetesen szükségessé tette a megfelelő szervezet ala-
kítását. Egyúttal pedig a bizottságnak azt is meg kellett 
mondania, hogy mindenek előtt biztosnak kell lennie az 
egyházmegyei főpásztorok hozzájárulásáról s erőteljes köz-
reműködéséről, ha e föladatot el akar ja vállalni. 

A bizottság szervezeti tervezetet dolgozott ki tehát 
és, mielőtt a szervezést keresztülvitte, jóváhagyás végett 
a ft. püspök urak elé terjeszté. 

A bizottság szerencsés helyzetben van jelenthetni, 
hogy előterjesztései a ft. püspöki karnál a legörvendetesb 
helyeslésre találtak. 

A bizottság azután az egyes föladatok számára osz-
tályokat alakított, melyek derekasan dolgoznak az egyes 
föladatod megvalósításán. 

A bizottság továbbá Németország összes egyházme-
gyéire kiterjedő szervezetet alakított oly módon, hogy 
ott, hol az egyházmegye ft . Ordinariusa nem tartotta fön 

1 magának az érintkezést a bizottsággal, ugyanő püspöki 
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bizalmi férfiút jelölt ki, és hogy azonfelül minden egyes 
egyházmegyéből egy világit választott a bizottság „egyház-
megyei levelezőnek" az összes levelezések stb. közvetítésére. 

Hogy lehetőleg egység uralkodjék az egész műkö-
désben, „központi hely" alkottatott M. mell. Frankfur t -
ban, mint Németország közepén és a bizottság elnökéhez 
legközelebb fekvő városban, mely az érintkezést közvetíti 
ugy a ft. püspökökkel, ill. bizalmi férfiakkal, egyházme-
gyei levelezőkkel, olasz bizottsággal stb., valamint az egyes 
osztályok s összes érdeklődőd közt. 

A bizottság továbbá a nagy pártolást méltányolván, 
melyben a megindított actiót a kath. sajtó részesít-
heti, egy sajtó-bizottságot alakított, mely a bizottság 
felhívásait, valamint szándékait egy külön e czélra alkotott 
„Jubileums-Correspondenz" ut ján czikkek alakjában a 
kath. sajtónak közvetíti. E lap közleményeit a kath. sajtó 
buzgón értékesítette, amiért ez uton is köszönet szavazta-
tik neki. 

Az egyes osztályok jelentései szerint, valamint a köz-
ponti helyen beérkezett levelek után a bizottságnak ama 
reményt szabad táplálnia, hogy Németország a küszöbön 
álló hódolatnál egyik nemzet mögött sem fog maradni. 

A részletekből fölemlítendő még, hogy ami egy rend-
kivüli szeretetadomány gyűjtését illeti, a bizottság több ft. 
püspök ur ajánlására nem indított külön actiót, hanem a 
főpásztorok rendelkezésére bocsátkozott, ha és amennyi-
ben ők annál a bizottság közreműködését óhajtanák. Mint-
hogy azonban, mint dr Acquaderni commendatore-nak a 
programm ügyében kibocsátott ujabb közleményéből kitü-
kik, a szekundíczia előtti napon fogják az egész világ ka-
tholikusai küldöttségekben átnyújtani a „mise-alapitványt 
a szekundiczialis mise számára1" mialatt a nagy zarán-
doklatok csak a következő három hónap alatt fognak R ó -
mába érkezni és a rendkivüli Péter fillért átnyújtani : azért 
gondoskodni kell a „mise-alapitvány " beszerzéséről. Efölöt t 
a bizottság^ legközelebbi ülésében fogunk tanácskozni. 

A bizottság továbbá elhatározta, hogy a sz. atya 
számára befolyó adományok terhére semmi költekezést 
sem szabad tenni. Ily költség azonban elkerülhetetlen s 
már is fölmerült levelezések, nyomtatványok által is még 
nagyobbak lesznek a küldemények Rómába való szállí-
tása és bérmentesítése által. A bizottság ezért saját tag-
jaira önkénytes adót rót t ki, mely barátjaikra is kiterjed-
het. No's — e dologban mindenki barátja minden b izo t t -
sági tagnak a sz. atyához való közös szeretet köteléke 
által. Azért e helyen is szabadjon kérni a hozzájáru-
lást a költségekhez. Egyébiránt az, ami a költségek fe-
dezése után fönmarad, a Péter-fillérhez fog csatoltatni. 

Végül fölemlítendő még, hogy a sz. atya legközelebb 
helyeslőleg vette tudomásul azt, hogy Schiaffino bibornok ő 
emja elvállalta a védnökséget a pápa félszázados áldozári 
jubileuma alkalmából történt összes előkészületek fölöt t . 
Ide vonatkozó megkeresésre ő emjához jelentés küldetet t 
a németországi bizottság működéséről. 

Löivenstein Károly herczeg 
a XXXII. nagygyűlés biztosa. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Jelentés . 

Van szerencsénk minden irányunkban érdeklődőknek 
tudomására juttatni, hogy a pécsi sz. Pálról nevezett 
önképző társulat e hó 15-én dr Rézbányai József in-
tézeti tanulmányi felügyelő ur vezetése alatt, kit nagy-
ságos és főtisztelendő dr Lechner János intézeti főkor-
mányzó ur mint társulati igazgatót bemutatott , tényleg 
megkezdette működését. Midőn ezt hazánk irodalmi is-
koláival tudat juk, kérjük őket, hogy csatlakozásunkat 
fogadják el. Köszönetet mondunk egyszersmind azon test-
vértársulatoknak, melyek tavaly a kör megalakulása alkal-
mával bennünket őszinte meleg hangon üdvözöltek ! 

A Szent-Pál-Társulat ez évi tagjai. 

VEGYESEK. 
— Bajorországban a katholikusok közt nincs meg 

a kellő egyetértés és összetartás, minek az egész világ 
katholikusai közt ápolása és erősítése képezi tudvalevő-
leg XIII . Leo pápa törekvéseinek magasztos tárgyát , 

. A ,Germania' római levelezője e körülményre és egyéb 
indiciumokra támaszkodva egy apostoli levél közeli meg-
jelenését jelenté Bajorország püspökei által a papsághoz 
és hívekhez. 

— A porosz kormány nem volna protestáns kor-
mány, ha az egyházzal megszűnnék zsörtölődni. A kibé-
külés és a kíséretében adott bőséges szép szavak daczára, 
több lényeges egyházi ügyben nem akar engedni. Igy a 
lelkészi állások belöltésére nézve magának beleszólási jo -
got (Einspruchsrecht) követel, holott jól tudja, hogy a 
pápa az egyházi hatóságok részéről csakis az illető lel-
kipásztorok bejelentési kötelezettségét (notification) haj--
landó megengedni. 

— ,. Ausztria ókatholikus egyházának zsinataIlyes 
valami látványosság volt f. hó 11-én Bécsben, a mely r 

mint előre látható volt, mint minden felfujt dolog, teljes-
pucs-csal végződött. A jó urak a fényes bécsi városház 
diszcsarnokában óhajtották különczködéseiket produkálni, 
hanem a város tanácsának volt annyi tapintata, hogy csak 
a régi városház egyik termét engedte át az ókatholikus-
produkcziókra. Maga a gyűlés igen jelentéktelen vala ; a 
bécsiek, még a sajtó is, észre sem vették, figyelmükre 
sem méltatták. Egy-két hóbortos angolt és nyugtalan 
svajczit kivéve, a többi tagot mind Ausztria szolgáltatta, 
Dr Bensa canterburyi érsek, az anglikán episkopális-pro-
testánsok prímása, és dr Reinkens Németország ókatholi-
kus „püspöke" exkuzáltatták meg nem jelenésöket. Azok 
a „nem-keresztény"-ek is, akik eddig az ókatholicismus 
iránt oly meleg érdeklődéssel viseltettek, távoliétök által-
tündökölének, amin annál kevésbbé lehet csodálkozni, 
mert maga Linder ügyvéd, az ókatholikusok gráczi 
„pápája" is jónak látta meg nem jelenni. Az eredmény 
megfelelt a „zsinat" méltóságának. Sem a nép, sem a 
kormány nem ad semmit reájok ; sőt még a zsidó sajtó 
is ignorálta az egészet, pedig még bankett is volt a 
„zsinat" után. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezér eszmék és Tanulmányok : Kutassuk fel sz. Gellért ereklyéit ! — Sanctissimi Domini Nostri Leonis divina Providentia 
Papae XIII lítterae apostolicae. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Szentséges atyánk körlevele Magyarország püspöki karához. — 
B o r o s z l ó : A németországi katholikusok nagygyűlése. — Katholikus Actio : Erdélyi kath. status-gyülés. Irodalom: Shakespeare és a 

kath. vallás. — Jelentés. — Vegyesek. 

K u t a s s u k f e l s z . G e l l é r t e r e k l y é i t ! 
Szent Gellért holtteste — a nagyobb legen-

dának tanúsága szerint1) mindjárt a vértanuságát 
követő napon a pesti (kelenföldi) Boldogasszony -
templomában temettetet t el. Innen hét év múlva 
Csanádra vitetet t és ott ugyancsak a bold. Szűz 
egyházába helyeztetett. Sz. László idejében az 
ünnepélyes canonizatio alkalmával a szent te tem 
régi sirjából kivétetet t és uj, diszes koporsóba 
té te te t t . 1361-ben Erzsébet özvegy királyné a 
szent ereklyéket kétfelé választá, a kisebb cson-
tokat t. i., nemkülönben a szentnek ciliciumát, 
vezeklő ostorát és azon felöltőjét, melyet meg-
öletése alkalmával viselt, egy általa emelt oltár 
alatt márványkoporsóba tétette, a nagyobb cson-
tokat pedig egy művészi készitményü igen drága 
ereklyetartóba záratta. 

A kőszarkofág állítólag most is megvan, s 
nemrég Német-Csanádban ásatot t ki;2) az erek-
lyetartó azonban, ugy látszik, még a XV. szá-
zadban el elpusztult vagy eltűnt, mert II. Ulászló 
neje, Anna királyné, ( j 1506.) szent Gellért csont-
jai számára egy uj ezüst ereklyetartót készittetett, 
mely azonban soha sem adatot t át rendeltetésé-
nek. Hogy miért? biztosan nem tudjuk; de va-
lószinüleg azért, mivel sz. Gellért testét, midőn 
az uj ereklyetartóba helyezni akarták, már nem 
találták azon helyen, hol rejleni vélték. Báró 
Burgio pápai követ legalább határozottan állítja, 
hogy 1526. ápril 14-én, tehát még a mohá-

*) Endlicher, Monumenta Arpadiana. St. Galli, 1849. 
pag. 230—234. 

2) Henszlraann, Magyarország ó-keresztény műemlé-
keinek ismertetése. 40—41. 1. 

esi vész előtt, már senki sem tudta, hogy sz. Gel-
lért teste liol van. Ugyancsak Burgio elbeszélésé-
ből tudjuk, hogy az uj ereklyetartó, mely mint-
egy 200 márkányi értéket képviselt, s a pesti 
ferenczrendüek által, kiknek őrizetére volt biz va, 
a Dózsa-lázadás alkalmával könnyebb elrejthetés 
végett íeldaraboltatott , az ország szorult helyze-
tében pénzzé veretett és Tomory-nak segélyül 
küldetett.1) Ezen ereklyetartóról II. Lajos király 
a mondott szerzeteseknek 1526. jun. 21-én elis-
mervényt állított ki,2) Miből némelyek azon té-
ves következtetést vonták, hogy sz. Gellért erek-
lyéje még ekkor megvolt; holott a király csak 
ereklyetartóról (sepulcrum) nem pedig ereklyéről 
beszél. 

Azon feltűnő körülményből, hogy 1526-ban 
Magyarországon már senki sem tudta, hogy 
sz. Gellért ereklyéi hova let tek: talán igazság-
talanság nélkül vonhatjuk azon következtetést, 
hogy a velenczeiek a XV. század folytán nem 

x) Theiner, Mon. Hung . II. 767.. és Monumenta Va-
ticana, Series II . torn. I. 365. „I f ra t i Minori di Obser-
vantia hano un sepulchro di argento che fu fa t to per il 
corpo di San Gerardo. Al tempo di la guerra di villani 
i f ra t i per paura di non perdere quel sepulchro, lo fecere 
in pezi. II corpo di San Gerardo non si trova, ne si sa 
dove sia. Pe r la necessità di argenta have parso a la 
Maesta sua, che questo sepulchro si pigliasse. Io l 'ho 
preso et ni fo bat tere inoneta, et quel che riuscira, lo 
darro a Colocense. Piaccia a Sua Santità essere contenta 
di far nu breve a f ra t i Minori di Pesto, et l iberarli di 
questo sepulchro ; perché lo Capitulo di Zeghedino (t. i. 
a Szegeden tartózkodó csanádi káptalan) che dice dover 
essere il suo, non Ii dia molestia. Monsignor Campeggio 
sa questa cosa, como la va. L 'a rgento serra appresso 
duacento marche ; lo sepulchro lo fece fare la Regina morta, 
et non fu nè dato nè consecrato." 

2) Acta Sanctorum Ungar iae . Tyrnaviae, 1744. II . pag. 
í 2 3 5 - 2 3 7 . 
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egészen egyenes uton jutot tak azok birtokába. 
Mert, ha ezen ereklyék csakugyan oly nyilváno-
san vittettek volna hazánkból Yelenczébe, mint 
azt az olasz történetírók állitják,1) akkor valaki 
csak tudta volna nálunk is, hogy sz. Gellért 
csontjaival mi történt . Az is feltűnő, hogy a ve-
lenczeiek szent polgártársuknak ereklyéit nem 
magában a városban, hanem a kissé félreeső 
Muranó szigetén sz. Donát egyházában helyezik 
el, mintha rejteni akarnák a világ szemei elől. 
Mabillon,2) Cornelius3) és mások sz. Gellért erek-
lyéinek Muranóba szállítását 1400. tá jára teszik. 

Hogy mily alapon ? bizonytalan. Annyi tény, 
hogy a XV. század vége felé már Muranóban 
voltak mert Wion sz. Gellért életéhez irt meg-
jegyzéseiben idéz egy 1470. körül irt munkát, 
melyben eme körülményről már említés téte-
tik. Ugyanő hivatkozik egy 1487-ben nyomatot t 
szentföldi útleírásra, mely szintén felemlíti e 
tényt.4) 

Muranóból azután más egyházak is kaptak 
egyes részeket szentünk ereklyéiből. így 1593-ban 
Grimani Antal torcelloi püspök, kinek megyéjé-
hez Murano akkor tartozott , a benczéseknek sz. 
Györgyről czimzett velenczei zárdatemlomát (S. 
Giorgio Maggiore) ajándékozta meg néhány da-
rab Gellért-ereklyével, amint azt a következő ok-
mány bizonyítja: „Illustr. et Reverend. Dominus 
Antonius Grimanus Episcopus Torcellanus Anno 
Dominicae Incarnationis millesimo quingentesimo 
nonagesimo tertio, die nona mensis Augusti, in 
Ecclesia parochiali 8. Donáti, quae in Murano 
prope Yenetias sita est, constítutus. Praesentibus 
Domino Bernardo ejusdem Ecclesiae parochiano 
et aliis clericis cum superpelliceis, ut in talibus 
moris est, et luminibus accensis. Ad instantiam 
et petitionem Admodum Rev. Patris D. Michaelis 
a Yenetiis Abbatis et Monachorum Monasterii 

x) Moroni, Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesi-
astica. Yenezia 1844. vol. 29. pag. 80. verb. „Gerardo 
Sagredo." — „II corpo di S. Gerardo fu sepolto in una 
chiesa ivi appresso e poscia trasportato a Chonad. In 
seguito essendo stato dichiarato martire del Papa, le sue 
reliquie furono rinchiuse in un' urna, sotto il regno di 
Ladislao ; indi i veneziani le ottennero dal re d'Ungheria 
dopo moite istanze, e soleunemente trasportatele nella 
loro città, le deposero nella chiesa di s. Maria Assunta 
e S. Donato nell' isola di Murano." — Y. ö. Bucelinus, 
Menologium Benedictinum ad 23. Febr. 

2) Acta ss. Bened. tom. 8. pag. 550. 
3) Flaminius Cornelius, Ecclesiae Torcellanae. Vene-

tiis, 1749. part. II. pag. 71. 
4) Arnoldus Wion, Vita S. Gerardi Sagredo. Yene-

tiis, 1597. Append. II. Attestationes, pag. 5 et 9. 

S. Georgii Majoris Yenetiarum reliquias nonnul-
las S. Gerardi Episcopi et Martyris, et tert i i ejus-
dem Monasterii abbatis, capsula plumbea inclu-
sas, extrahi fecit easque praesentibus et testan-
tibus infrascriptis gratíose et liberaliter eídem 
monasterio departandas concessit et donavit, anno 
et die quibus supra. Ad cujus rei perpetuam me-
móriám et indubitatam fidem hoc praesens scri-
ptum fieri et ejusdem Illustrissimi et Reverendis-
simi Domini Episcopi et aliorm, qui praesentes 
fuerunt, subscriptionibus confirmari et solito dicti 
Monasterii sigillo muniri fecimus."') 

Ugyanezen püspök a velenczei Szenthárom-
ság-plébánia templomnak sz. Gellért csipőcsont-
já t (coxa) ajándékozta.*) 

Yégül Moroni tanúsága szerint a „S. Fran-
cesco alla Vigna" nevü velenczei templomban 
még 1844-ben megvolt sz. Gellértnek egy czomb-
csontja (f'emore),3) mely tehát minden valószínű-
ség szerint még ma is ott őriztetik. 

Ugyanezen templomban látható sz. Gellért-
nek fehér márványból készült szobra, melyet 
Cominellí Antal 1743-ban készített.*) 

Flaminius Cornelius, Ecclesiae Yenetae, Yenetiis, 
1749. vol. 8. pag. 86. 

2) Flaminius Cornelius, i. m. 4. köt. 356. 1. Hol 
ezeket mondja : „Patritiae familiae Sagreda, quae olim 
vocabatur a Secretis et Celsa, Ecclesiam SS. Trinitatis 
collatis opibus erexerunt. Hoc asserit Sansovinus, cujus 
temporibus renovata fuit, ejusdemque consecrationis me-
moria ad diem 24. Junii peragitur. In ea asservatur Spina 
e D. N. I. C. corona, et Sancii Mennae praeclarissimi 
Martyris Aegyptii manus ; atque os coxae S. Gerardi Sag-
redi Cannadiensis Episcopi et Martyris. qui in hac eadem 
Paroecia (ut a nonnullis traditur) ortum habuit ; quod 
quidem venerandum os ex ejusdem Sanctissimi Martyris 
corpore Muriani quiescente avulsum (intervenientibus Fa-
miliae Sagredae precibus) Ecclesiae SS. Trinitatis obla-
tum fuit ex munere Antonii Grimani Torcellani Episcopi, 
atque ibidem ad aram ejusdem Martyris titulo insignitam 
honorifice collocatum." 

3) Dizionario di Erudizione i. h. „Nella chiesa di 
S. Francesco alla Yigna evvi una cappella dedicata a San 
Gerardo Sagredo, ove si venera la la reliquia del di lui 
femore: iuquesta chiesa la nobile fatniglia Sagredo con-
corre ogni anno a celebrare la testa del suo santo con-
giunto, ch'è assegnata a 24. settembre." 

4) Paoletti, Il Fiore di Yenezia. Yenezia, 1837. vol. 
II. pag. 215. „Chiesa di S. Francesco de lk Yigua. . . 
Yiene poscia la capella, che coperta tutta di bei marnií 
e condotta sotto la direzione di Tommaso Temanza è de-
dicata a S. Gerardo Sagredo. Antonio Cominelli fece la 
statua del Santo e quella superiore délia Yergine, mentre 
Antonio Gai operava i due laterali depositi, l'ur.o al doge 
Nicolo l 'altro al patriarca Alvise Sagredo." — Y. ö. 
Meyers Reisebücher. Oberitalien von Dr. Th. Gsell-Fels. 
1874. pag. 443. „S. Francesco della Y i g n a . . . Links dritte 
Capelle, Grabmäler des Dogen Nicolô Sagredo und des 
Patriarchen Alvise Sagredo mit Büsten ; über dem Altare 
Statue des S. Gerardo Sagredo von A. Cominelli 1743."' 
— Baedecker. Ober-Italien. 1882. pag. 255. 
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Némelyek állítása szerint ezenkívül még Prá-
gában és Bolognában is léteztek sz. Gellértnek 
ereklyéi.1) 

Távol van tőlem azt hinni, hogy mindeme 
helyeken ma is feltalálhatók szentünknek erek-
lyéi; de csekély véleményem szerint a „S. Fran-
cesco dell a Vigna" velenczei egyház mindenesetre 
megérdemelné, hogy alkalmilag kutatás tárgyává 
tétessék. Először, mert az erre vonatkozó ada-
taink a legújabb korból valók, s igy a kutatás 
eredménye legkecsegtetőbb ; másodszor, mert itt , 
ha egyebet nem, sz. Gellért ol tárát és szobrát 
mindenesetre föltaláljuk, melyeknek rajza az 
,Egyházművészeti Lapok' olvasóit kétségkívül na-
gyon érdekelné. Ezen egyház egyébkint a sz. Fe-
rencz-rendüek tulajdonát képezi és Velencze ne-
vezetesebb templomai közé tartozik. Hogy mikor 
és mikép jutot t sz. Gellért ereklyéjének birto-
kába, nem tudom. A többször emiitett Cornelius, 
bár tüzetesen leirja ezen egyházat, és sz. Gellért 
szobráról is megemlékezik :'J) egy szóval sem 
említi az ereklyét. Miből az látszik következni, 
hogy ez csak 1749. után került a „della Vigna" 
egyházba, talán éppen a Szentháromság-egyház-
ból; mi annál hihetőbb, mivel az olaszban a 
coscia és femore szavak jóformán egy jelenté-
sűek. De meglehet az is, hogy Moroni az erek-
lyékre nézve összetévesztette a „S. Francesco 
egyházat a Szentháromság-templom mal, s hogy 
még ma is ebben kell keresnünk sz. Gellért erek-
lyéjét. Egy kis utánjárással a dolog talán tisz-
tába hozható volna. Azért ismétlem : keressük 
fel sz. Gellért ereklyéit!9) 

Dr Városy Gyula. 

Stilting, Acta SS. Septembr. torn. VI. pag. 722. 
erről ezeket mond ja : „Pessina in Phosphoro Pragensi 
pag. 518. ad 24. Septembris ita habe t : S. Grerardi epi-
scopi et martyris duo notabiliter magna ossa ex Hunga-
garia allata anno 1 3 0 4 . . . Masinus in Bononia perlust-
rata ad 24. Sept. affirniat nonnullas S. Grerardi reliquias 
haberi Bononiae in Ecclesia Franciscan orum conventua-
lium." 

2) I. m. VIII . köt. 22. 1. 
3) Ajánljuk e szózatot a készülőben levő budavári és 

lipótvárosi monumentális templomokra való tekintetből. 
Azokat a kegyeletnek ereklyékkel feldisziteni lesz köte-
lessége. Figyelmeztetünk ezúttal Passaura, hol Gizela, 
sz. István nejének, maradványai nyugszanak. Néhány hét 
előtt olvastam egy bajor nyilatkozatot, melyből kitűnik, 
hogy e nevezetes Árpád-kori ereklyéhez könnyen hozzá 
juthatunk. A szerk. 

S A N C T I S S I M I D O M I N I N O S T R I 
L E O N I S 

D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P Ä F A E X I I I 
L I T T E R A E A P O S T O L I C A E 

DE HIERARCHIA EPISCOPALI 
I N I N D U S O R I E N T A L I B V S 

1NSTITVENDA. 

(Vége*) 

Verumtamen Apostolicae Sedis curas, utique com-
munis salutis grat ia susceptas, multis longe secus inter-
pretantibus, cum funestum illud dissidium deflagravisset 
quod in maiora mala e rupturum videbatur, Pius IX. cum 
Petro rege Fidelissimo semel atque i terum egit, ut quae-
dam communi consilio decernerentur, quae tot incommo-
dorum remedium afferrent . I taqne conventio est inita anno 
MDCCCLVLI : cuius tarnen conditiones quominus perfice-
rentur , variae difficultates inpedimento fuere. 

Ubi vero Nos. summa Dei benignitate, Ecclesiae 
gubernacula suscepimus, de gravissimo hoc negotio dili-
gentissime cogitantes, auctores fuimus regni Lusitani 
administris ut ea de re Nobiscum agere, novasque condi-
tiones, quales tempóra suasissent, scribere ne recusarent . 
Quod iis cum placuisset, mentem Nost ram consignavimus 
litteris ad dilectum Filium Nost rum regem Ludovicum 
missis hoc anno die VI. Ianuarii, explorataque eius 
aequitate cum concordiae studio coniuncta, conventionem 
rite pepigimus, per quam licuit plura utiliter communi 
sententia statuere, quae litteris, uti mos est, mandata 
sunt 1). In primis vero ins patronatus regum Lusitaniae 
aequo modo definitnm es t : Archiepiscopatus Groanus di-
gnitate Patr iarchal i ad honorem auctus, eiusdemque cum 
Dioeceses Suffraganeae designatae, tum iura cetera con-
stituta. Praeterea convenit, ut gubernatores Lusitaniae 
singulis Dioecesibus supra dictis censum in tuit ionem 
Canonicorum. Cleri, Seminariorum publice assignent : 
iidem operam suam cum Episcopis conférant ad scholas 
pueris, domos altrices pupillis comparandas, aliaque pie 
instituenda, quae vei christianorum saluti prodesse, vel 
tollere ethnicorum supersti t ionem posse videantur. — His 
de caussis cum animorum concordiam in christianis ex 
India populis tranquil lam ac firmám fore non iniuria 
confidamus, idcirco maturi ta tem venisse censemus rei 
catholicae in univers a eis Gangem peninsula constituendae, 
ut illae gentes ad montem domus Domini praeparatuni 
accedentes, stabilis beneque ordinati regiminis bénéficia 
sentiant. 

Septentrionalis Indiarum tractus très excipit Vica-
riatus, quod antiqua missio Indostana a Gregorio XVI. 
in duas partes an. MDCCCXLV. divisa 2), et a Nobis his 
potremis annis t r ipar t i t a 3 ) , Agrae, Patnae et Punjabi i 
veluti ecclesiasticas regiones separatas modo complecti tur. 
Prior veteri territorio constat, exceptis part ibus alteri 

Concord, an. 1886. 
2) Litt. Apost. Pastoralis Officii, die 7 Febr. 1845. 
3) Litt. Apost. Intendent,es, 21 Sept. 1880. 

24» 
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assignâtes : altera constat regionibus, quae appellantur 
Népal, ßehar , parva provincia Sikkim, vêtus regnum 
Ayadhya, Bundelkand ; aliisque principatibus finitimis. 
Tertia vero Punjabens i regione continetur, cui regnum 
Cashmire deinde additum est. 

His subiacet ad Indum Missio Bombayensis, quam 
Pius IX. an MDCCCLIY. bifariam dispertiens, regionem 
australem, seu Poonensem, a boreali seiunxit. Haec vero 
praeter insulas Bombay et Salsette, habet provincias et 
régna Broack, Ahmedabat , Baroda, Guzerate, Manvar, 
Gatch, Sindhi, Beluchistan usque ad Cabul et Pun j ab : 
australis autem régna et provincias Konkàn, Kandeish et 
Dekkan usque ad terminos regnorum Nizam, Maissour et 
Canara Septentrionalis, exceptis ex u t raque terri toriis et 
provinciis Archidioecesi Goanensi nec non Archidioecesi 
Damanensi seu Granganoris nuper assignatis. Subsequun-
tur per oram Kanarensem et Malabaricam praeter Archi-
dioecesim Goanam Vicariatus très inter montes Ghates et 
mare occiduum siti, nempe Mangalorensis, anno DMCCCLIII 
a Yerapoli tano seu Malabarico s e p a r a t u s p e r pro-
vinciám Kanarae ad ílumen Ponany ; Yerapoli tanus ab 
eo flumine ad terminos Dioecesis Cochinensis nuper a 
Nobis resti tutae, et Quilonensis ab eiusdem Dioecesis 
finibus ad meridiem sitis ad Promontor ium Comorinum 
usque pertingens, exceptis paroeciis Dioecesi Cochinensi 
assignatis. 

Ad plagam peninsulae orientalem decern pert inent 
Missiones. In sinu Bengalico très ad ostia fluminis Gan-
ges : nimirum Vicariatus occidentelis in Calcuttae urbe 
constitutus, et orientális, ambo anno MDCCCL ab unico 
Bengalensi derivati 2). Qui autem ad iurisdictionem 
Episcopi Meliaporensis pert inere dicti sunt, ex numero 
subditorum utr iusque Vicariatus excipiendi. His accedit 
in centro provinciáé civilis Bengalensis Praefec tura Apo-
stolica an. MDCCCLV. erecta. Fini t ima est Vicariatui 
occidentali Bengalico missio vastissima de Vizagapatam 
nuncupata, quae universum terr i tór ium inter fines Vica-
riatus Bombayensis et inare Bengalicum usque ad ílumen 
Godavery ad austrum comprehendit , et anno MDCCCL 
a Madraspatana divisa es t y ) . Hyderabadensis proxima 
missio per regnum Nizam et provinciám Masulipatam ad 
flumen Krichna protenditur , quam a Gregorio X V I de-
signatam, Pius IX. anno MDCCCLI 4) ad dignitatem vi-
cariatus evexit. 

In ora Coromandelica praecipua extat Madraspatana 
civitas quae ab anno MDCCCXXXIV. Vicarium Aposto-
licum obtinuit, cuius iurisdictio a fiumine Krichna ad P a -
lar inter fines missionis Bombayensis et mare extendi-
tur , eo praerepto t ractu qui nuper a Nobis Meliaporensi 
dioecesi assignatus est. Ad australes vero eius fines anti-
quus Vicariatus orae Coromandelicae in très quoque mis-
siones anno MDCCCL divisus f u i t 5 ) , nempe Pondicheria-
nam inter flumen Palar ad Septentrionem et flumen Ca-
very ad meridiem ; Mayssourensem ad regionem occiduam, 

Litt. Apost. Ex debito, 15 Mart. 1853. 
2) Litt. Apost. Exponendum Nobis, 15 Febr. 1850. 
3) Litt. Apost. Ex pastoralis officio muneris, 3 Április 1850. 

Litt. Apost. Ad universalis Ecclesiae, '20 Maii 1851. 
) Litt. Apost. Pastovale ministerium. 3 April. 1850. 

huius nominis regnum et provincias Coorg, Collegal, et 
par tem Winaad et Salem complectens: demum Coimba-
tourensem quae inter Missiones Verapoli tanam, Manga-
lorensem et Madurae ad orientem montium Ghates con-
t inetur. Ex t rema iacet ad austrum peninsulae magna Ma-
durensis Missio quae mari Coromandelico, montibus Gha-
tes et fluminibus Caverv et Vet tar clauditur, iis sublatis 
regionibus et locis quae Episcopo Meliaporensi t r ibuimus : 
eamque anno MDCCCXLVI. paucis ante obitum diebus 
Gregorius XVI in Vicariatum constituit.*) 

Ceylanensis vero insula in triplicem Vicariatum di-
st inguitur, Columbensem, Jaffnensem, et Kandyensem : 
quorum priores ex unico antea extante, assignatis alteri 
provinciis occidentali et meridionali, alteri vero reliquis 
insulae territoriis, an. MDCCCXLIX 2 ) a Pio IX. erecti 
sun t : tert ius a Nobis, anno MDCCCLXXXII I 3 ) separato 
ex primis in centro insulae terr i torio constitutus est. 

Cum igitur in universis Indiae missionibus, quas 
commemoravimus, Evangelicorum nuntiorum studio et 
laboribus, eo iam res Christiana provecta sit, u t non modo 
Salvatoris Nostr i nomen summa cum libertate invocetur, 
sed Ecclesiae plures numerentur , eademque multis sapi-
enter et utili ter institutis floreant, Nos quidem primum 
omnium Deo opt imo maximo pro par ta catholico nomini 
prosper i ta te singulares gratias et agimus et habemus. 
Deinde vero quod Decessoribus Nostris diu in optatis 
fu i t ut ecclesiastica hierarchia in India atque in insula 
Ceylanensi consti tueretur, id nos ad efflciendum aggredi-
mur . Quo facto consequutura bona, Dec iuvante, confidi-
mus non pauca nec exigua, nominatim concordiae carita-
t isque incrementum, similitudinem et firmitatem discip-
linae, populorum cum Episcopis maximeque cum romano 
Pontifice stabiliorem coniunctionem, expeditiorem catholici 
nominis propagat ionem una cum ampliore vir tutum chri-
st ianarum cultu. 

I taque rogata, ut negotii gravitas postulabat, Vene-
rabilium Fra t rum Nost rorum S. R . E . Cardinalium sacro 
consilio christiano nomini propagando praepositorum sen-
tentia, fusis in humili tate cordis Nostri ad omnipotentem 
Deum precibus, implorataque ope Immaculatae Dei Ma-
tris, sanctorum Apostolorum Pet r i et Pauli, sanctorum 
Thomae Apostoli ac Francisci Xaverii, qui eas gentes 
sicut olim ad Evangeli i lucem traduxere, ita nunc pat ro-
cinio caelesti tuentur ac tegunt ; motu proprio, certa sci-
entia ac matúra deliberatione Nostra , de Apostolicae po-
testatis plenitudine, ad maiorem divini nominis glóriám 
fideique catholicae incrementum, ha rum Li t te rarum auc-
toritate, in universis Indiae orientales Missionibus Episco-
palem hierarchiam ad canonicarum legum praescripta in-
stituimus. 

Por ro Decessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, 
qui pr imum Archidioecesim Goanam eique suífraganeas 
sedes Cochinensem, Meliaporensein et Cranganorensem 
erexerunt, easdem iuxta earn rationem quae in recenti 
conventione cum illustri Portugal l iae et Algarbiorum rege 

') Litt. Apost. Exponendum Nobis, 19 Maii 1346. 
-) Litt. Apost. Exponendum Nobis, 13 April. 1849. 

Litt. Apost. Quo satius, 20 April. 1883. 
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Fidelissimo inita siguificatur, confirmamus et in unam 
«cclesiasticam provinciám iterum coalescere volumus. 

Praeterae omnes totius peniasulae atque insulae 
Ce j l an Yicariatus Apostolicos, uti a Nobis supra descripti 
sunt, nec non Praefecturam in centro Bengalicae provin-
ciáé sitam, in Episcopales Ecclesias, auctoritate Nostra 
Apostolica, tenore praesentium erigimus et constituimus. 
Ex novarum vero Dioecesiuni numero quae sequuntur, 
nempe Ecclesiam Agraensem. Bombayensem, Terapoli ta-
nain, Calcuttensem, Madraspatanam, Pondicherianam et 
Oolumbensem ad Archiepiscopalis dignitatis honorem eve-
himus. Quod autem pertinet ad provinciales seu suffraga-
neas ecclesias designandas, integrum Nobis erit quod ma- j 
gis expedire videatur statuere. 

Archiepiscopi vero et Episcopi de suarum singuli J 
Ecclesiarum statu, iustis temporibus, ad Nostram Con- j 
gregationem de propaganda Fide référant : quae peculia-
rem de iis regionibus curam, uti hactenus gessit, ita in 
posterum geret, cognoscetque de iis omnibus quae sa-
crorum Antistites muneris sui caussa proposuerint. 

Archiepiscopus vero Goanensis eiusque Suffraganei 
Episcopi de statu ecclesiarum ad sacram Congregationem 
negotiis Ecclesiae extraordinariis pertractandis référant, 
lidem summa cura studeant res pie atque utiliter, iuxta 
memoratam conventionem instituere, fidemque catholicam 
in finibus iurisdictionÍ3 quisque suae omni ratione tueri 
e t amplificare. 

Universis vero Indiae Episcopis integrum erit sen-
sim ea decernere, quae ad inducendum commune ius, 
prout tempóra siverint, conferre queant, quaeque ex 
generali Ecclesiae disciplina Episcoporum auctoritati per-
mis sa sunt. Nostrae autem et liuius Apostolicae Sedis 
partes erunt. Episcopis in perfunctione munerum suorum 
opera, auctoritate, consilio adesse, et quaecumque ad ani-
morum salutem utilia et opportuna videantur omni qua 
fieri poterit ratione adiuvare. 

Reliquum est ut Clerus populusque universus, id 
quod vehementer hortamur, retineant voluntatum con-
cordiam, inviolate servent caritatem, Episcopis atque in 
primis huic Apostolicae Sedi libentes atque alacres in 
omni vita pareant, virtutibusque christianis ita se orna-
tos atque auctos impertiant, ut qui adhuc a veritate mi-
sere deerrant, eos ipsi vel exemplo suo vocent ad admi-
rabile Christi lumen et regnum. 

Decernimus tandem has Nostras litteras nullo un-
quam tempore de subreptionis aut. obreptionis vitio, sive 
intentionis Nostrae alioque quo vis defectu notari vel im-
pugnari posse, et semper validas ac firmas fore, suosque 
effectus in omnibus obtinere ac inviolabiliter observari 
debere, non obstantibus Apostolicis atque in Synodalibus, 
Provincialibus et universalibus Conciliis editis generalibus 
vel specialibus sanctionibus, ceterisque contrariis quibus-
cumque, peculiari etiam mentione dignis : quibus omni-
bus, quatenus supra dictis obstant, expresse derogamus. 
I r r i tum quoque et inane decernimus si secus super his a 
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con-
tigerit attentari. Volumus autem ut harum lit terarum 
exemplis etiam impressis, manuque publici Notarii sub-
sc r ip t s et per constitutum in ecclesiastica dignitate vi-

rum suo sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae No-
strae voluntatis significationi ipso hoc diplomate ostenso 
haberetur. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae 
erectionis, constitutionis, insti tutions, restitutionis, dis-
membrationis, suppressionis, adsignationis, adiectionis, at-
t r ibut ions , decreti, mandati ac voluntatis infringere, vel 
ei ausu temerário contraire. Si quis autem haec attentare 
praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beato-
rum Petr i et Pauli Apostolorum Eius se noverit incur-
surum. 

Datum Romae apud S. Petrum, Anno Incarnatio-
I nis Dominicae millesimo octingentesimo octogesimo sexto, 
I Calendis Septembribus, Pontificatus Nostri Nono. 

C. CARD. SACCONI 
P R O - D A T A R I VS. 

M. C a r d . LEDOCHOWSKI 

VISA 
D E CVRIA I . D E A Q V I L A E VICECOMITIBVS 

Loco * Plumbi 
Reg. in Secret. Brevium 

I . CVGNONIVS. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 20. Szentséges atyánk körlevele Ma-

gyarország püspöki karához. V. — Még egy szavunk 
volna a magyar sajtóban észlelt ama különös — most 
nem először felszínre került — eljárásra nézve, mely 
szentséges atyánk körlevele alkalmából it t-ott mutatko-
zott. Tréfának nagyon komoly és fenyegetésnek meg 
nagyon gyermekes, a sajtóban minduntalan a kath. egy-
ház előnyös, fényes helyzetét hánytorgatni stb. stb. Pe-
dig veszedelmes egy játék ez ; veszedelmes két irányban, 
az egyikben lehetőleg még veszedelmesebb, mint a má-
sikban. Azt tagadni, hogy a kath. egyháznak minálunk 
anyagilag előnyösebb helyzete van, mint bárhol a vilá-
gon, józanul senki sem fogja tenni. Ámbátor e tekintetben 
sokat, igen sokat kellene leszállitani sok egyházi, de még 
több világi ember alkotta fantagorasma nagyításaiból. 
Mert tény, hogy az egyházi javadalmakat, különösen a 
magasabb egyházi javadalmakat rendesen túlbecsülik vagy 
legalább is a bruttó-jövedelmet netto-nak tekintik, meg-
feledkezvén, vagy számba nem vévén, mennyi mindenféle 
teher van egybekapcsolva egy pl. fél millióra becsült — 

' de valóságban talán ennek jövedelmező —javadalommal. 
Hol egyik-másik főpapi javadalmat 120—140 ezer forint 
évi adó és egyéb állami praestatio terheli, hol a patrona-
tusi, repraesentationalis és egyéb hivatalos és félhivata-
los kiadások egész sora egyre növekedik, ott oly roppant 
fényes helyzetről beszélni — mint ez 1848. előtt tény-
leg nagyobb mérvben volt — mindenesetre túlzott dolog. 
Azonban dato, sed non concesso: az egyháznak csakugyan 
volna olyan nagyon fényes helyzete hazánkban, ugyan 
mire való enne£ felét folytonos hánytorgatása a min-
denkor újból mutatkozó fenyegető sötét felhőkkel borí-
tott háttérrel ? Talán csak nem akarják háladatosságra 
tanítani a javadalmak mostani birtokosait ? Vagy talán 
arra akarják figyelmeztetni, hogy az ő kegyelmük müve 
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az egyház mostani helyzete ? A modern hírlapirodalom 
közegeitől az egyház mitsem nyert, nekik mitsem köszön ; I 
ha nem lettek volna a modern kort megelőző századok- j 
ban vallásos királyok, jámbor jótevők, ha a legfőbb 
kegynr oly igazságos őrszemmel nem őrködik az egyház 
felett, ma alig volna mit irigyelni, alig mit hánytorgatni. 
Jól van ez, amint van és ha másképp lenne, érezné ezt 
az ország, a nemzet első sorban leginkább. Ama fenye-
gető sötét vészfelhőkkel borított háttér minket meg 
nem ijeszt. Mert ha vannak is — mint mindig vol-
tak és lesznek — egyesek, kiket az bánt, ha másnak van 
valamije : nem képzelhetjük, hogy hazánkban valamikor 
jöhetne idő, melyben ez a jogász-nemzet annyira elveszt-
hetne minden jogérzéket, hogy a legigazságosabb és leg-
szentebb czimeken nyugvó jogot — az egyház birtokjo-
gát — megtámadná. Mi nem képzelhetünk kormányt, 
mely a páholy és zsidóság bármely pressiója daczára nem 
tudná ezen ország leghívebb és legrégibb szövetségesét 
abban a helyzetben megtartani, melynek előnyeit első 
sorban csakis e nemzet, e haza élvezi. Mi erkölcsi le-
hetetlenségnek tartunk minden az egyház kifosztására 
irányult komolyabb törekvést. Mi e tekintetben nem 
osztozunk a pessimisták nézeteiben. Mi nem tagadjuk 
a velleitásokat, de nagyobb jelentőséget nekik nem tu-
lajdonítunk, ha csak egy irányban nem. Veszedelmes 
ugyanis oly fenyegetéssel minduntalan előlépni, mely komo-
lyan senkit meg nem ijeszt, oly időben, midőn a socialis-
mus szelleme már egész Európát inficiálja. Éppen most, 
éppen ilyenkor ez nagyon bárgyú rövidlátó politika. 
Lőporral megrakott helyre csak egy szikrát kell vetni, 
hogy megtörténjék az explosio. Vagy villámhárítónak 
akarják-e használni az egyházat, ezt odadobni a socia- j 
lismus magasabb és alsóbb rétegű áramlatainak ? De 
rosszul számítanak. Mikor állott még meg a kapzsiság 
az egyház kifosztásánál? Vagy mikor nem következett 
az egyház kirablására a vagyonos osztály félelme és ve-
szedelme? Ezek nem rémképek — ezek igazságok, me- j 
lyeket minden hasonló helyzetben volt nemzet történei- j 
mében olvashatók. Akarják-e a magyar történelmet is ily j 
gyászlapokkal gazdagítani? Félő, hogy szomorú vége ! 
lesz. Az experimentum, mely másutt talán kevesebb kár- j 
ral járt , nemzetünk száma és sajátságos helyzete miatt | 
egész másképp végződhetnék, és a kiben van csak egy szikra j 
hazafiság, tartozik magának választ adni e fontos kér- j 
désre : mi sors várna a nemzetre, ha ezt a nemzetet daj- j 
káló, ápoló és most is mindenének feláldozásával istápoló | 
egyház koldusbotra ju tna? Az igazság, a haza nevében j 
kérnők t. laptársainkat, hogy ezen dolgokkal kissé ko-
molyabban foglalkozzanak és ne játszanak a tűzzel akkor, 
midőn minden oldalról úgyis könnyen kiüthet a tűz-
vész ! . . . 

Végül még csak egy észrevételünk, illetőleg szerény 
inditványunk volna. Ma —- szeptember 20-án — épp ti-
zenhat esztendeje, hogy a piemonti hadsereg a „Porta 
Piá"-n át behatolt az örök városba; „Isten kegyelméből 
és a nép akaratából" — mint a hazug frázis ott szólott 
— meglett az „Italia unita." Szentséges atyánk helyzete 
a régi ; ő nem souverain, ő nem független. A német ka-
tholikusok boroszlói nagygyűlésén nem rég a rettenhe-

tetlen Windthorst felszólította az egész világot, hogy 
emelje fel szavát a szentszék függetlensége érdekében. 
Az „Osservatore Romano" ezt minden egyes katholikus-
nak kötelességének állította, még a liberális „Kölnische Zei-
tung" is kénytelen volt bevallani, hogy a szentszék által 
soha el nem fogadott „garantia-törvény ben" nevezetes 
hézag van, amennyiben a pápa territorialitása nincsen 
elismerve, és protestáns részről is Németországban han-
gok hallatszanak, melyek „Leo-város" elnevezés alatt 
saját külön területet gondolnak biztosítani szentséges 
atyánk számára. A római kérdés — és ezt minden de-
menti daczára erősen fentart ják — a gasteini találkozás 
alkalmából a tanácskozmányoknak szintén tárgyát képezte. 
A római kérdés tehát el nem aludt, ez létezik és élén-
kebb discussio tárgya, mint valaha. 

Csak egyedül mi néznők tétlenül a nemzetek nagy 
versenyét, melyben a fiúi kegyelet oly gyönyörűen nyil-
vánul ? 

Csak Magyarország — a szentséges atyánk kegye ál-
tal legújabban annyira kitüntettetett Magyarország — ne 
hallassa szavát ? 

Ha valamikor, ugy most itt van az alkalom orszá-
gos mozgalmat megindítani és föpásztorainkkal való fiúi 
alárendeltségben hódoló feliratban, melynek az egész or-
szágból mentől több aláírója legyen, megköszönni szentsé-
ges atyánknak a „Quod multumu által tanúsított kegyet 
és — mivel mást nem tehetünk — biztosítani szentséges 
atyánkat, hogy hódoló magyar hivei készséggel hallgatják 
és fogják követni szavát, hogy épp ugy érzik a szentszék 
jelenlegi szomorú helyzetét, mint annak szükségét, hogy 
folytonos imáikkal közelebb hozzák az időt, melyben a 
szentszék az annyira szükséges teljes szabadságnak újból 
fog örvendeni. 

A katholikus versenyben Magyarországnak hiányoz-
nia nem szabad — nekünk ott kell lennünk, amint szent-
séges atyánk szivében vagyunk. 

Es ha meglesz a hódoló felirat, ha ez millió és 
millió aláírással impozáns kifejezése leend a katholici-
tásnak, és ha országos küldöttség, melyben a főpászto-
rok, mágnások mellett polgárok és mindennemű viseletű 
földmivesek az egész hazából helyt foglalhatnának, át-
adja térdre borulva e hódoló feliratot, akkor fogja látni 
szentséges atyánk, hogy magyarjaiban nem csalódott, 
hogy nem csak a költőnek van igaza, midőn mondja „Áll 
Buda, él magyar még" — de neki is igaza volt. midőn 
hazánkról a legjobb atyai indulattal eltelve gondolá : 
„El még a magyarban a hit és áll virágozva a kath. 
egyház." 

Fel tehát tettre ; — nem lehetetlen, de nem is olyan 
nehéz, mit a becsület, a szent hit, a kath. érzület tőlünk 
megkiván. 

Fel tet tre ! ? 

Boroszló, szeptember hó derekán. A németországi 
katholikusok nagygyűlése. — A kath. Németország jogo-
sult önérzettel s büszkeséggel tekint vissza a boroszlói 
fényes ünnepnapokra. A német katholikusok idei XXXIII. 
nagygyűlése nemcsak méltán sorakozik elődeihez, hanem 
a tavalyi münsteri gyűlés mellett túlzás nélkül az eddi-
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giek legfontosabbjának és egyúttal legjelentősebbjének 
mondható. 

A legkiválóbbak és legtekintélyesebbek egyike vala 
h boroszlói nagygyűlés a tagok s résztvevők nagy számá-
nál fogva (a tagok száma 1300-ra rúgott , és a nyilvános 
gyűléseket 4000-nél több személy látogatta), továbbá a 
rendezés pompájánál és fényénél fogva, a kiváló beszédek 
nagy számánál és annyi sok kath. korypheus jelenléténél, 
végül a tárgyalt anyag és elintézett ügyek tekintélyt 
igénylő sokaságánál fogva. Jelentőségteljes vala pedig az 
mindenek fölött gyülésezésének időpontja, az öszszes jó 
érzelmű katholikusoknak kifejezésre jutot t egyetértése, va-
lamint a kath. főpásztorok és a kath. nép, meg vezérei 
közti egyértelműségnek s szövetségnek ujabb megpecséte-
lése miatt. 

Diadalmasan visszaveretett a támadás, melyet a ka-
tholikus-ellenes sajtó ujabb időben kettőzött erővel in-
tézett a kath. Centrumpárt és sajtója ellen, a czélból, 
hogy mesterségesen állítólagos egyenetlenséget keltsen 
meg az úgynevezett ultramontánok és a sz. atya közt a 
német püspökökkel egyetemben ; e törekvés kudarczot 
vallott a Centrumpárt még elvakultabb elleneinek sze-
mében is, miután ő szentsége a legmelegebben üdvö-
zölte a nagygyűlést és tárgyalásait, mig határozatait 
megáldotta, miután világos szavakkal további kitartásra 
intette a katholikusokat az egyház ellen mindenfelől foly-
tatott. harczban, miután a német püspökök érthető, sőt 
részben nagyon nyilt s őszinte módon tanusiták teljes 
«gyetértésöket a német kath. gyűléseknek, különösen az 
idei nagygyűlések törekvéseivel s czéljaival. Mit jelentsen 
ily szivet-lelket örvendeztető egyértelműséggel és össze-
tartással szemben a katholikusellenes sajtónak Ízetlen 
gúnyja, mily hatással lehet az, ha egy lap a kath. egy-
ség ily nagyszerű nyilvánulását „a lengyelek és welfek 
gyűlésének" mondja, vagy ha egy másik kormánylap le-
nézéssel azt véli, hogy hisz' az csak a régi nóta, ujat 
ugy sem mutat fel a gyűlés ? ! 

Ha ugy akarják, hát bizony az csak „mindig a 
régi nóta" (alte Leier) volt, az is marad, mert mi ka-
tholikusok nem furunk-faragunk mindig programmunkon, 
mi nem csinálunk fordulatokat és kanyarulatokat, mi nem 
hagyjuk elaludni követeléseinket, nem is adjuk el egyi-
küket sem valami gyanús tállencseért. Amit a boroszlói 
kath. nagygyűlés a sz. atya s az összes német püspökök 
hatályos áldásától kisérve tárgyalt s Isten segedelmével 
határozat erejére emelt, az kivétel nélkül magában fog-
lalja a követeléseket s elveket, melyeket pápa s püspö-
kök mindig magukéinak vallottak; oly elveket, melyeket, 
hogy csak a legújabb idők egyik okmányára utaljunk, 
maga Leo pápa félreérthetetlen világosággal nyiltan hir-
detett a magyar püspöki karhoz intézett encziklikájában : 
az egyház szabadságát minden viszonyaiban, az iskolában, 
családban s házasságban, s a szerzetes rendek szabad 
müködhetését : ezt kivánja a sz. atya Rómában, ezt kí-
vánjuk mi is. 

Sok szónoklatban méltón s örömmel fejeztetett ki a 
nagygyűlésen a hálás elismerés a látható javulásért egy-
házpolitikai törvényeink terén, melyet a porosz katholi-
kusok mindenek fölött az agg császár kezdeményezésé-

nek köszönhetnek: Windthorst nyomatékkal emelte ki e 
mozzanatot és alapul vette a pápára s császárra hangoz-
tatott éljenzésnek valamint egy később egyedül a csá-
szárra mondott pohárköszöntéséhez. Emellett Windthorst 
és több más szónok, többi közt a félhivatalos részről is 
mérsékletes beszédmodoráért dicsért b. Heeremann, a 
nagygyűlés elnöke, a legvilágosabban hangsúlyozták, hogy 
korántsem vagyunk törekvéseink czéljánál, hogy még so-
kat kell kiküzdeni, és pedig nemcsak a püspöki s lelkészi 
fegyelem s egyházi hatalom kielégítő szabadságának ki-
vívása, hanem nevezetesen azelüzött szerzetes rendek visz-
szahivása tekintetében. 

„A szerzetesrendeknek vissza kell jőniök, a jezsuiták-
nak is ! Ez vala a jelszó, ez a gyújtó, lelkesítő és lelke-
sült programm, mely az idei nagygyűlésen uralkodott és 
rányomta a sajátos bélyeget. Nem volt mesterségesen 
csinálva a nagyszerű nyilatkozás a szerzetes rendek vissza-
hívása ügyében ; sőt inkább a kath. népszellem önkéntes ki-
fejezése vala az, melynek eredeti voltát nem lehet kétségbe 
vonni, habár ereje és hatalma valóságos lelkesedéssé nö-
vekedett egy Huhn plébános, egy Windhorst , egy Lin-
gens s mások fényes beszédének hatása alatt. 

Ismeretesek a nagygyűlés határozatai ezen s más 
i rányban; nem szükséges azokat itt ismételni, sem rész-
leteikben jellemezni ; Windthorst záró beszéde jobban s 
nyomatékosabban végezte ezt, mint mi tehetnők. Kieme-
lendő még egyszer a tárgyalt s elintézett anyag fölötte dus 
volta; a német egyházpolitikai törvények és a szerzetesren-
dek kérdése mellett, a misszió-ügy és a Bonifácz-egyesület, 
a kivándorlás kérdése összeköttetésben a Ráfael-egyesü-
lettel, a kath. i f jak s a férfiak egyletei, a tébolydák ke-
zelésével egybefüggő kath. érdekek, azután a czéh-ügy s 
iparegyletek, valamint a kézművesek alkalmazásának ügye 
s ezekkel összefüggő más fontos társadalmi kérdések, a 
munkás-kérdés és a kath. munkás-egyesületek ügye, az 
iszákosság és az ünneplésekkel űzött szédelgés elleni óv-
szerek, közlöny alapitása a keresztény művészet előmoz-
ditására, a szentföld és a sz. sir egyesületeinek ajánlása, 
a pápa elrablott világi hatalmának és a teljes pápai sza-
badság s függetlenség visszaszerzése, a Péter-fillér jöve-
delem szükséges gyarapítása, a sz. atya áldozári jubileuma 
a jövő évben : mindez és sok más tárgyaltatott többé 
kevésbé behatóan Boroszlóban ; sok tárgy jutot t közel 
megvalósításához ; más kérdésekben fölkeltetett a nép és 
sajtó érdeklődése, és bizonyára ezerszeres áldás s nyere-
ség fog háramlani a német katholikusok ezen XXXIII. 
jelentőségteljes találkozásából a kath. közügyre. 

Ily körülmények közt a jövő évi nagygyűléshez, 
mely valószínűleg Badenben vagy a rajnai Pfalz valamely 
városában fog tartatni, méltán köthetünk nagy reményeket. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
Erdélyi kath. státus-gyülés. 

Nm. és főt. Lönhardt Ferencz, erdélyi kath. püs-
pök ur, a státus-gyűlést, f. hó 20-án, a következő be-
széddel nyitotta meg: 

„Mélyen tisztelt státusgyülés ! Isten és jóakaratú 
emberek előtt kedves jelenség az, midőn valamely köz-
ügynek szolgálatában tanácskozásra többen összegyűlnek, 
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hogy bölcseségök, buzgóságuk és odaadó munkásságuk 
által megfelelő lendületet adjanak azon ügynek, mely-
nek felvirágzását előhaladását és megszilárdítását élénken 
óhajtják. 

Mi is ily kedves jelenséget mutatunk a világnak, 
midőn hivatali és társadalmi állásunk, vagy kedves hit-
rokonaink bizalma folytán ma itt összegyültünk, hogy az 
erdélyi püspöki megyének nagyfontosságú ügyei fölött ta-
nácskozzunk és egyetértő akarattal oly határozatokat hoz-
zunk, melyek annak anyagi és szellemi javára szolgáljanak. 

Gyűlésünknek szent és magasztos czélja van ; ezen 
czélnak eredménye előmozdítása jótétemény a hazára és 
annak közművelődésére, mely az erdélyi katholikusok 
mindenkori óhajtásának és törekvéseinek szem elől soha 
el nem tévesztett tárgyát képezte. 

Történelmi példákkal nagyon fényesen lehetne azt 
az igazságot illusztrálni, hogy a katholiczizmus Erdély-
ben is mindenkor a vallásosság, a magyar nemzetiség, a 
magyar közművelődés dicső hordnoka és terjesztője volt, 
szüntelen arra törekedvén, hogy hivei nemcsak a katho-
likus élet és tiszta erkölcsökben kitűnő hivők, hanem ki-
rályuk és hazájok iránti odaadó szeretetben igaz hazafiak 
is legyenek. 

De minek a példákra való hivatkozás ? A katholi-
czizmus egész élete Erdélyben, hosszú századok lefolyása 
alatt, hangosan bizonyí t ja tétel igazsága mellett és bi-
zonyítani fog jövőben is szakadatlanul, mert a katholi-
czismusban rejlő isteni erő mindig érvényesíteni fogja 
magát és azért nincs és nem is lesz az erdélyi püspöki 
megyében buzgó katholikus szív, mely midőn egyházához 
hiven és tánrorithatlanul ragaszkodik : ne tanúsítana egy-
szersmind szeretetet és önfeláldozást magyar hazája iránt, 
melyet teljes szivéből trónusában és gunyhójában nagy-
nak és dicsőnek óhajt . 

Ezen igazságnak élénk tudata lelkesít és felemel 
engem is, midőn az erdélyi püspöki megyének minden 
tiszteletreméltó jeles képviselőit a püspöki székhelyen ma 
komoly tanácskozásra egybegyűlve látom és az Ur Jé -
zus Krisztus legszentebb nevében üdvözölhetem. Ünnep 
ez reám nézve, mely bátorít és vigasztal, hogy a gy enge 
vállaimra nehezedő főpásztori kötelességeket azon oda-
adással teljesíteni igyekezzem, melyet a kedves ka th . hi-
vek tőlem méltán megvárhatnak. 

Legyen Istennek segitő szent kegyelme és áldása 
ez évi gyűlésünkön, melyet ezennel megnyitottnak nyil-
vánítok." 

IRODALOM. 
= Shakespeare é s a kath. vallás. Ir ta dr Raich 

Z. M., magyarra forditotta Rózsa József. Szeged, 1886, 
Bába S. könyvny. 

Üdvözöljük e könyv magy aritóját. Jó lett volna 
mellékletül közölni vele Rio ugyané tárgyban irt mü-
vének velejét. De igy is igen becses terméknek tar t juk 
azt, a mely hathatósan fog hozzájárulni ahhoz, hogy mi ka-
tholikusok, kik Dantét, Calderont, Shahaespearet mondhat-
juk magunkéinek, a szépirodalom terén is igyekezzünk szel-
lemi fölényre emelkedni, kivált itt Magyarországban, hol 
a toll — Gyulay Pál példája mutatja, — képes utat nyitni 
fel — egész a felsőházba. 

Jelentés . 
A „Magyar Katholikus" „Sziesztájában" megjelenő 

„Azok a papok" czimü regény október hó első napjaiban 
mint külön lenyomat is meg fog jelenni, miért is ezen-
nel előfizetést nyitunk rá. 

A regény tárgyát leginkább azon viszás helyzet 
képezi, melynél fogva a társadalom több helyütt bizal-
matlansággal vagy épen ellenséges indulattal viseltetik a 
papság iránt. Ennek indokolatlan voltát bebizonyítani, 
képezi a regény irányeszméjét. 

A regény dupla-velin papírra nyomva, körülbelül 
16—18 iven fog megjelenni. Ara e munkának, fűzve r 
1 fr t 60 kr. diszkötésben : 2 fr t 60 kr. 

Lelkész urak intentió-vállalással is fizethetnek elő, 
és pedig fűzött példányért 8 intentió, kötött példányért 
13 intentió vállalása tételeztetik fel. 

Egyelőre nem szükséges az előfizetési összeg bekül-
dése, beérjük, ha ezúttal az előfizető urak csak jelent-
kezni szíveskednek, a pénzt a munkának kézhez-vétele 
után fogjuk kérni. 

Kispest, 1885. Őrangyalok vasárnapján. 
Ribényi Antal, 
kispesti lelkész, 

a „Magy. Kath." és „Külföld szónokai"' 
szerkesztője. 

VEGYESEK. 
*** Egy magyar missionarius, volt esztergomme-

gyei áldozópap haláláról érkezett jelentés kegyelmes fő-
pásztorunkhoz, a bibornok hg-primáshoz, Fiat Á.-tól, a 
lazaristák főnökétől Párisból. Az elhunyt neve, Erdélyi 
Ignácz. Szül. 1828. febr. 28-án Zsigárdon, a hol egy 
másik, szintén Chinában működő magyar missionarius is, 
t. i. Ürge Ignácz született. Aldozópappá szenteltetett 
1854. márcz. 18-án Esztergomban. 1859. jan. 2-ig segéd-
lelkész volt Vadkerten Nógrádmegyében. Innen a páli sz. 
Vincze által alapított missió-társaság nevü szerzetbe lé-
pett s mint hitküldér 25 évig működött Chinában. E l -
hunyt 1885. aug. 15-én, óhajtása szerint, Nagyboldog 
asszony napján. Nevezett rendfőnök elküldte ő emjának 
a szentség hírében elhunytnak életrajzát is, a melyet 
ő emja ki fog adatni. Minden esetre dicsőségére válik az 
esztergomi főmegyének, különösen az esztergomi semina-
riumnak, hogy belőle a keresztény és papi tökélynek ily 
ragyogó példája került ki. 

— A S. Rit. Congregatio aug. 26-án kelt határo-
zattal megujitá a tavali s régebbi határozatot, a mely 
szerint ez évben is az egész világon, minden templomban 
és nyilvános kápolnában, a rózsafüzér és loretói litania 
exposito Sanctissimo mindennap elimádkozandó. Ez mind-
addig fog tartani, mig az apostoli szent szék szabadságát 
vissza nem kapja. 

— A franczia kormány qualifikálhatlanul viseli 
magát a Vatikán és China közt kezdeményezett, világ-
történeti nevezetességű diplomacziai összeköttetés ügyé-
ben, ugy, hogy a szentatya végre kénytelen volt a fe-
nyegetéseknek engedni és kijelenté, hogy egyelőre nem 
nuntiust, hanem ideiglenes legátust fog küldeni Pekingbe. 
Eleinte a franczia kormány ebbe belenyugodni látszott, 
utóbb azonban a pápa titkárának erre vonatkozó jegy-
zékébe újra belekötött és következő föltételek teljesítését 
követelte a szentszéktől: 1) hogy az a rendkivüli legátus 
semmiféle diplomacziai küldetéssel ne birjon (a pápa vi-
lági fejedelemsége ellen irányuló perfid kívánság) ; 2) hogy 
teljesen alá legyen vetve a franczia követnek ; 3) hogy 
a szentszék jövőben a legátus állásán csak Francziaország 
beleegyezésével változtathasson. Jól informált körök mél-
tán azt hiszik, hogy a szentatya ezekbe a föltételekbe bele 
nem egyezik. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 



i Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

[ szerdán és szombaton. 
§ Előfizet én i dij : 
1 félévre helyben s posta-
I küldéssel 5 í r t . 
§ Szerkesztő lalcása :Buda-
: pest, VIII. , József-körut 
E 50., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
; deraénv czimzendő. 

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

NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 25. 25, II. Félév. 1886. 
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Dyolczszázados jubileuma. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A b u d a p e s t - b e l v á r o s i p l é b á n i a t e m p l o m t ö r t é n e t e . 
Irta Némethy Lajos. 

Midőn a főváros balpart ján, a régi Pesten 
levő eme legrégibb épületnek történetéhez fogok, 
megvallom, nem csekély aggodalommal teszem 
azt. Látom magam előtt a nagy nehézségű mun-
kát, mert e templom tör ténetét megirni annyit 
tesz, mint Pestnek egyháztörténelmét megirni, 
melyre még eddig senki sem vállalkozott, tehát 
úttörőnek kell lennem. De másrészt öröm is lel-
kesít e nagy munkához, mert remélem, hogy ha 
megtekinthetővé teszem az e templomban egy-
koron fejlesztett buzgó keresztény hitéletet, fog-
nak akadni nemes lelkű keresztények, kik ú j ra fog-
ják feléleszteni a régiek példáját. Nagyon is el-
kelne, ha az istenháza diszének szeretete, a ke-
resztény hitélet i ránt i lelkesülés és a vallásos in-
tézmények, ugy, mint egykoron it t divtak,. ismét 
életre jönnének! Mind a három irányban a fo-
gyatkozások oly nagyok, hogy az egykori állapo-
tok mellett, melyet a történelem lapjai előttünk 
feltárnak, a mai állapotok sötét árnyék gyanánt 
tűnnek fel. 

A templom kül- és beldisze eltűnt, az egy-
koron tekintélyes góth dóm, eltorzitva melléképü-
letek által, kiskereskedők bazárjává alacsonyit-
ta tot t le. Homlokzata, mely a főváros legszebb 
részén, a Dunasoron van, szemben a királyi pa-
lotával, kopott volta által, folt az u j öltözeten. Bel-
sejének piszkos állapota már közmondásossá vált. 

A keresztény hitélet, melynek gyúpontja a 
templom, hogyan fejlődhetnék, ha sem az istenhá-
zának disze, sem az isteni szolgálatnak fénye, 
sem egyéb körülmények azt nem tényezik? 

A vallásos alkotások nálunk a mohácsi vé-
szen innen többnyire az ideiglenesnek jellegét 
viselik magokon. Oly időkben létesültek, midőn 
hamar jában másként rendelkezni nem lehetett, 
azonban idő folytával maradandókká váltak. 

Mindezeknek éles ellentéte a mult állapotok-
kal az elmondandókból elég világosan íog kitűnni, 
s remélem tényezőjévé lesz annak, hogy továbbra 
a mostani állapotok nem maradhatnak. Nyújtani 
akarok tehát alkalmat, hogy a hajdanra vissza-
tekinthessünk, látásán felmelegülhessünk, s ez ál-
tal u j tevékenységre lelkesüljünk. 

I. FEJEZET. 
A keresztények első nyomaitol a tatárjárásig. 

Elvitázhatatlan tény az, hogy Aquincumban 
s a vele szemben fekvő Contra-Aquincumban a 
római uralom végső éveiben már léteztek keresz-
tények.1) Azonban mivel ez utóbbi nem a mai 
Belváros területén feküdt, sőt a főváros első alap-
já t sem képezte, azért nem tekinthetők az akkor 
létezett keresztények a fővárosi egyház első sar-
jainak. 

A fővárosnak a Duna balpar t ján levő terü-
letén a települést okvetlen révészek kezdték. A 
Duna és annak par t ja mindkét oldalt, a mai Bel-
város területén kétségkivül az átkelésre legalkal-
masb. A balpart i t t a legmagasabb és azért az 
áradásoknak kevésbé van kitéve. A jobbpart pe-
dig a hegyek között szétágazó völgynek nyilása. 
Mint két oldal földszine az utak irányát kijelöli. 

É r t e k e z t e m er rő l : „Váz la tok Budapes t m ú l t j á b ó l " 
I. F ü z . 3 8 —4 2 . 11., mely ér tekezés t ö b b fo lyó i ra t és h i r -
l apba is á tvé te t e t t . 
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Azért Árpád sem találhatott, mint Kézai Simon 
mester, hazai krónikásunk mondja, seregének a 
Dunán való átszállitására alkalmasb helyet, mint 
Pesten és Szob n áh1) 

Tény tehát, hogy Árpád idejében a pesti 
rév már létezett, Miféle nép tet te itt a révészi 
szolgálatot, határozottan megmondani bajos. Ano-
nymus azt meséli,2) bogy Taksony fejedelem ide-
jében sok idegen telepedett meg az országban: 
ig}' Bulár (bolgár) földről Bila és Bocsu előkelő 
nemes is bejött nagyszámú izmaelitával, kiknek 
a fejedelem különféle helységeket adott, ezek kö-
zött örök időkre egy castrumot is, melynek neve 
„Pest" vala. Bila és Bocsu, mivel bolgár földről 
jöttek, lehettek bolgárok és keresztények, mert 
a bolgár népek már a VII. században kezdték a 
keresztény hitet felvenni,3) de rendesen mohame-
dán vallásuaknak s kereskedőknek tartatnak.4) 

Kétségbe vonom azonban, hogy Taksony ve-
zér idejében, ki 947—972-ig kormányzott, Pest 
vár, erőditett hely, Castrum volt, mint azt Ano-
nymus mondja. Megengedem, hogy akkor, midőn 
Anonymus irt, már vár volt, ugy szintén azt is 
megengedem, hogy benne Anonymus idejében 
izmaeliták laktak, a kik, lehet, hogy már Tak-
sony idejében jöttek be.&) 

Kétségbe nem vonható tény az, miszerint 
szt. István idejében, midőn már Budán (a mai 
O-Budán) diszes egyházak emelkedtek s a keresz-
tény hitélet kertje szépen fejlődött, Pest lakos-
sága is már keresztény vala. Ismeretes ugyanis 
szt. Gellért Csanádi püspöknek vértanú történeté-
ből, miszerint a magyarok, midőn köztük és Pé-
ter király között viszály támadt, Vazulnak fiait, 
Endrét, Bélát és Leventét lengyel földről a ha-
zába meghívták. Endre és Levente haza is jöttek. 
Ezekhez sereglett Pestre az összes magyarság 
nagy számban, kérvén őket, hogy engednék meg, 
miszerint az egész nép pogány módon élhessen, 
a püspököket és papokat megölhesse, a templo-
mokat lerombolhassa. S valóban megkezdték a po-
gány életmódot, hírnökök által hirdették, misze-

*) „Danubium in Pest et in portu Zub transierunt." 
Simonis de Kéza. Gesta Hungarorum. Lib. II. c. 1. End-
licher-nél 102. 

2) De gestis Hungaror. c. 57. Endlichernél 53. 
s) Engel, Geschichte des Ungrischen Reichs. 4. r. 

I. 315. 
4) Engel, Geschichte des Ungrischen Reichs. 8. r. 

I. 96. 
5) Katona István azon véleményben van, hogy az 

ágostai nagy vereség után 957. körül jöttek be a bol-
gárok. Hist. Critica primőr. Hung. Ducum. 476. 

rint Endre és Levente parancsa, hogy a püspö-
kök, papok, szerzetesek és keresztények megöles-
senek. Ezt hallván Gellért, csanádi püspök és 
társai, kik a keresztények sokaságával Fehérvá-
rott egybegyűltek volt, Budára siettek, hogy a 
herczegeket fogadják. Midőn a pesti révhez ér-
keztek, ime az istentelen Vathának öt embere a 
püspökre és társaira törnek és kőzáporral fogad-
ják, kocsiját feldöntik, őt pedig a Kelenfeld (Kreen-
feld) hegyéről letaszitják. Ezután, mivel még élet 
vala benne, lándzsával szivét átdöfték, fejét pe-
dig, a sziklán, melyre vonszolták, széttörték. E 
napon, mondja a legenda,1) melyből eme adatot 
vettük, oly sok keresztény öletett meg, hogy azok 
számát csakis a kegyelmes Isten tudja. Másnap a 
legnagyobb siránkozás közt temettetet t a bold. Szűz 
templomában Pesten, abban a ruhában, melyben 
vértanúságot szenvedett. Miután a test hét évig 
temetve feküdt a bold. Szűz kápolnájában Pes-
ten, Mór csanádi püspök és sok mások Endre 
király engedelméből a testet felemelték és püs-
pöki székhelyére áthelyezték. 

A mondottakból világos, hogy sz. Gellért 
vértanusága idejében 1046. v. 1047-ben Pesten 
már állott templom, vagy kápolna a bold. Szűz-
nek tiszteletére. Pest alatt, i t t Ivis-Pestet, Minor 
Pestet, kell értenünk, mety Kelenföldének is ne-
veztetett, a mai Tabán helyén. Szemben vele 
volt Nagy-Pest, Maior Pest; már most ha bi-
zonyos, hogy Kis-Pesten volt keresztény temp-
lom, vagy kápolna, feltehető, hogy volt olyan 
Nagy-Pesten is: voltak tehát keresztények s vol-
tak bizonyára lelkészeik is, kik a lázadók dühé-
nek, hiveikkel együtt, első sorban estek áldoza-
tul. Ennélfogva Pest lelkészeit Magyarhon első 
vértanujával, szt. Gellért püspökkel együtt vér-
tanuskodóknak nem ok nélkül tarthatjuk. 

Vannak, kik azt hiszik, miszerint a bold. 
Szűznek szentelt ama templom, melyben sz. Gel-
lért vértanú püspöknek teste eltemettetett vala, 
a mai belvárosi plebánia-templom volt.2) Néze-
tem szerint ő a mai budavári f'őplebánia-temp-

x) Vita S. Gerardi, Moresanae Eccl. Episcopi. End-
lichernél, 127. kk. 11. 

2) Nóvák Lajos, szt. Gellért, csanádi püspök, Ma-
gyar Sión, III. 481. 561. Velem hasonló nézetben van 
Ortvai Tivadar : Nyilt indítvány egy elfelejtett történeti 
emlék ügyében. Magyar Állam. 1874. 18. sz. és „Még 
egyszer a budavári Gellért-sír ügyében." Archaeologiai 
Értesítő, 1874: 12. — Munkálataim e körül : Uj magyar 
Sión, 1875. 358. kk. 11. és A budavári főtempl. tört. 5. 
s kk. 11. 
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lomban, mely jelenleg átépítés alat t van, temet-
tetett.1) 

Legyen bárhogy is, tény az, hogy 1046 kö-
rül Pesten keresztények laktak, kik templommal 
és lelkészekkel birtak. 

Egész két századon át semmiféle említését 
templomunknak nem találtam, azonban a XIII. 
század elején, felettébb nevezetes, és az egyháztör-
ténelemben kiváló figyelmet érdemlő eseményt 
hoznak krónistáink templomunkkal összekötte-
tésbe, Arpádházi sz. Erzsébetnek, a thüringiai őr-
grófnénak 1207-ben tör tént keresztelését és 1211-
ben tör tént eljegyzését. Csakhogy, sajnos, nincs 
egyetértés közöttük. Hazai kutforrásaink közöt t 
csak egyet tudok, ki születése s illetőleg keresz-
telése helyét emliti, ez Temesvári Pelbárt, a 
budavári ferenczrendü szerzetes, ki szt. Erzsébet-
ről ta r to t t egyik szt. beszédében ezt mondja : 
„Erzsébet, Endre magyar királynak leánya, Sá-
rospatak városában történt születése óta kedves-
ségben neveltetve, minden gyermekiest került."2) 
Sz. Erzsébetnek külföldi életirói születése és ke-
resztelése helyeül Pozsonyt mondják. Montalem-
bert gróf, ki forrásmunkák után dolgozott, be-
széli: „Die Taufe wurde mit sehr grosser Pracht 
begangen; man t rug das neugeborene Kind nach 
der Kirche unter dem schönsten Baldachin, den 
man in Ofen, wo damals eine Hauptniederlage 
des morgenländischen Luxus war, hatte finden 
können."3) Mivel az előzményekben más helyne-
vet nem emlit, Ofen fogadható el keresztelése 
helyeül. 

Sz. Erzsébetnek eljegyzését többnyire mind-
nyájan Pozsonyban mondják megtörténtnek. Azon-
ban létezik egy igen megbizható egyidejű kró-
nika, melyet Luitold a diesseni zárda kanonokja 
irt 1224-ben. Ez Ovena várost mondja az eljegy-
zés helyének: „Copulatio nuptiarum celebratur 
Ungariae in civitate Ovena."4) 

Feltehető, hogy a hol ily ünnepélyek, az egyházi 
ténykedés egész fényével végbemennek, ott te-
kintélyes és diszes templomnak is 1 ellett állania. 
Már most az a kérdés támad, vájjon most melyik 
várost kell az „Ofen" név alatt értenünk. 

Első pillanatra mindenki azt hihetné, hogy az 
akkori Ofen nem lehetett más, mint a mai Buda. 
Azonban a dologban igen óvatosnak kell lennünk. 

x) Idézve Pray által „Vita S. El isabethae Viduae." 1. 
2) Idézve Pray á l ta l : Vita S. Elisabethae Viduae. 1. 
3) Leben der hl. Elisabeth von Ungarn . 89. 
4) Idézve Salamon által, Budapest története II . k. 128. 
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Akkorában a „Buda" név alatt csakis a mai 
Ó-Buda létezett, melyet németül Etzelburgnak 
hivtak. A mai Budának neve „Uj vagy Nagy 
Buda" csak a ta tá r já rás utáni időből való. An-
nak hol- és mibenlétéről tisztába hoz a Margit-
legenda, a hol ezen részletezés áll: „Vala némely 
jámbor vitéz, kynek vala neve Károly és lako-
zik vala obudan, és vala bela kyral képében való 
by ró as nagy auagy vy budában."1) „Ez Károly 
vitéz húgának leánya2) lakott szintén „vy budá-
ban," a hol nagy bátyja biró vala, mint ez az 
elbeszélés fonalából kitetszik,3) oly veszélyes be-
teg lőn, hogy őt az „bódogbely plébános" a hal-
doklók szentségével ellátta. A „bódogbely plébá-
nos" kifejezés a Boldogasszonyról nevezett plé-
bánia templom lelkészét jelenti.4) 

Ez a templom pedig nem más, mint a manap 
is igy nevezett budavári főtemplom. 

Azonban mivel a várhegy betelepítését leg-
inkább a tőle délnek fekvő „Kis-Pestrcl" nyerte, 
megfelelő nevet is at tól nyert „A no vus mons 
Pestiensis" kifejezésben. Német neve „Ofen" volt, 
mint a „Stadtrecht"-bői kitetszik.5) 

De mivel az Uj vagy Nagy-Buda, latinul 
„novus mons Pestinensis," németül Ofen, az ok-
mányokban IV. Béla kora előtt elő nem fordul, 
a sz. Erzsébet élettörténetében emiitett Ofen nem 
lehetett a mai Buda, hanem az Ofen névvel a 
t a tá r já rás előtt más helynek kellett birnia. 

E nevek meghatározását illetőleg már eddig 
is nem csekély irodalmi tevékenység fejlődött ki, 
melynek végeredménye nem lehet más, mint a 

x) Volf György, Szt. Margit élete. 66. 1. 26—28. sor. 
2) U. o. 67. 1. 8. sor. 
3) U. o. 68. 1. 33. sor. 
4) Ne hozzon sekit se zavarba VI. Incze pápának 

1353. aug. 31-én kelt levele, a melyben ez á l l : „In 
Castro suo de nova Buda Vesprimiensis Dioecesis, intra 
dictum regnum cum suis familiaribus commorentur, ip-
sumque Castrum situatum existât prope aliud de veteri 
Buda nuncupatum, ad ecclesia,m Beatae Mariae de veteri 
Buda dictae Dioecesis et eiusdem Ecclesiae Praeposi tum 
et Capitulum pertinens" ; mert ezen okmány, habár Fejér-
nél kétszer is előfordul, egyszer az 1352. évhez a IX. , 
VI, 57, másszor az 1353. évhez a IX. II. 247., nem lát-
szik hitelesnek lenni, a mi az évszámnak változásából is 
kitetszik. Tudvalevőleg az óbudai prépostság és káptalan 
sz. Pé te r és sz. Pá l apostolok tiszteletére szentelt temp-
lommal bírt . A bold. Szűz tiszteletére szentelt templom 
pedig „novi montis Pestiensis" az u j v. nagy budavári 
volt. Mindkét templom hollétére nézve temérdek okmá-
nvi adatot lehetne felhoznunk, azonban elegendőnek tar t -
juk utalni „Jerney, A magyarországi káptalanok és kon-
ventek stb. Magy. Tört . Tár. II. 40., és Némethy, A buda-
vári főtempl. tör t ." cz. müvekre. 

5) Michnay és Lichner, Ofner Stadtrecht . 
25* 
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mit Horváth István 76 év előtt felmutatott , hogy 
a Pest szó németje „Ofen."1) Tehát a ta tár járás 
előtt az volt Ofen, a mit magyarul Pestnek ne-
veztek. A mons Pestiensis annyi mint Ofner Berg ; de 
mivel azt Uj v. Nagy-Budának is nevezték, lett 
idővel a Budának németje is Ofen, Ó-Budáé pe-
dig Altof'en.*) 

így tehát a sz. Erzsébet idejebeli, 1207. és 
1211-ben Ofenben történt események, csakis Pes-
ten történhettek. 

A nevek e bonyodalmasnak látszó, de a 
fentebbi megfejtés után, ugy vélem, semmi ne-
hézséget sem okozó ügyében, és igy egyszersmind 
plebánia-templomunk történetére nézve igen érde-
kes adatot szolgáltat egy peres ügy, a mely 1235. tá-
ján tárgyaltatott.3) A perben mint vádlott Wern-
her lovag szerepel, ki többnyire „de Ouen a-nak 
van irva, de előfordul „de Pest" megnevezéssel 
is. Szerepel e perben „A." plébános is, ki majd 
„Plebanus in Oven," majd mint „magister A. ple-
banus de Pest" említtetik. E gyakori változtatása 
az Oven és Pest neveknek, nem vala máskép le-
hetséges, mint csupán ugy, hogy „Pest" németül 
„Oven"-t jelent. Miután a kereset tárgya : Baum-
garten német falu, a felperesek osztrák szerzete-
sek valának, nem csoda, hogy Pestnek német 
neve Ofen használtatott a per folyamatjában. 

(Folytatjuk.) 

Egyházi okmánytár. 
Decretum 

Urb is et Orbis. 
Post éditas a Sanctissimo Domino Nostro L E O N E 

PAPA XIII. Encyclicas Litteras Supremi Apostolatus, 
I Septembris MDCCCLXXXIII, et Superiore anno, XXX 
Augusti MDCCCLXXXIY, de propagando et celebrando 
Beatissimae Dei Genitricis Mariae Rosario. Sacra Rituum 
Congregatio per Decretum diei XX Augusti praeteriti 
anni MDCCCLXXXV, ipso Summo Pontifice annuente et 
imperante, statuit, ut quoadusque tristissima perdurent 
adiuncta, in quibus versatur Catholica Ecclesia, ac de 
restituta Pontificis Maximi plena libertate Deo referre 
gratias datum non sit, in omnibus Catholici Orbis Ca-
thedralibus et Parochialibus templis, et in cunctis templis 
ac publicis Oratoriis Beatae Mariae Yirgini dicatis, aut 
in aliis etiam arbitrio Ordinariorum designandis, Mariale 
Rosarium cum Litaniis Lauretanis per totum mensem 

Horváth István, Pest, régi Ofen nejéről . 
-) Igy pl. Péter budai biró, ki a budaiak által el-

foglalt Tárnokföld ügyében 1268. körül szerepel, majd 
„villicus Budensis"-nek, majd „villicus de castro Pesti-
ensi"-nek neveztetik. Zichy család okmánytára. I. 15 és 18. 

3) TVenczel, Arpádkori okmánytár, II. 54, 113 — 125 
11. A plébános említtetik a 122. és 124. 11. 

Octobrem quotidie recitetur. Iamvero praesenti anno, qui 
Iubilaei thesauro ditatur, idem Sanctissimus Dominus 
N oster exoptans, ut quo magis ingruunt publicae et pri-
vatae calamitates, eo firmiori fiducia et proposito auxi-
lium ac remedium quaeratur, et per Mariam quaeratur a 
Divina Misericordia, quae totum nos habere voluit per 
Mariam : per hoc Sacrae eiusdem Congregationis Decre-
tum Reverendissimos locorum Ordinarios adhortatur, ut, 
iuxta memoratas Apostolicas Litteras et Décréta, eorum-
que tenore in omnibus servato, Christifideles ad huius-
modi pietatis exercitium, Deiparae maxime acceptum, 
atque gratiarum equidem foecundum, nec non ad Sacra-
mentorum aliorumque salutarium operum frequentiam, 
omni sollicitudine advocare et allicere studeant. 

Confirmando iterum Sanctitas Sua in omnibus sa-
cras Indulgentias ac privilégia, quae in praecitato Decreto 
concessa sunt, indulgere insuper dignata est, ut in Iis 
templis, seu Oratoriis, ubi ob eorum paupertatem, Ex-
positio cum Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, ad 
tramiteni Decreti ipsius, solemni modo, nempe per Osten-
sorium fieri haud valeat, eadem per modum exceptionis 
peragi possit, prudenti iudicio Ordinarii , cum Sacra 
Pvxide ; aperiendo scilicet ab initio ostiolum ciborii, et 
cum ea populum in fine benedicendo. Die 26. Aug. 1886. 

L. f S. D. Card. Bartolinius S. R. C. Praefectus. 
Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 24. Protestáns irodalmi társaság. — 

Lapunk már jelezte, hogy protestáns atyánkfiainál egy 
protestáns irodalmi társaság alakítása iránt megindult a 
mozgalom. Ha hitelt adhatunk a lapoknak, melyek jelen-
tik, hogy nemcsak a fővárosban, de számos vidéki vá-
rosban is nagy érdeklődés mutatkozik ezen eszme iránt, 
ugy mindenesetre figyelemreméltó jelenséggel van dol-
gunk, melyet némileg megvilágítani talán nem lesz egé-
szen érdektelen. 

A protestáns irodalmi társaság első sorban egyesí-
teni akarja az erőket, még pedig mind a két hitvallású 
protestánsokét. Lutheránusok és reformátusok egy kalap 
alá volnának hozandók, legalább ad hoc — az irodalmi 
társaság alakítására és a társaság mentől nagyobb mérv-
ben való tökéletesítésére. Egy phalanxot akarnak képezni, 
mi a történelem tanúsága szerint mindannyiszor létrejött, 
ahányszor — a katholiczizmus ellen sikra szálltak. Ez, 
ugy látszik, most is, ha nem is egyenesen bevallott, 
de mindenesetre titkon contemplált és susogva kitűzött 
czél. Legalább a „Prot. egyh. és isk. lap" eme indokoló 
szavaiból: „ha az e téren lázasan dolgozó katholicismus-
sal sikeresen óhajt (a protestantizmus) megharczolni," 
annyira-mennyire kilátszik a lóláb. No meg talán nem is 
egészen figyelmen kivül hagyandó, hogy most, midőn 
minálunk ily társaság alakulására komoly lépések tör-
ténnek, éppen most látja szükségesnek a protestantizmus 
a 60-as évek eleje óta annyiszor hangoztatott és mindig 
elejtett dolgot újból felvenni és komolyan sürgetni a 
terv megvalósítását. Félnek talán a versenytől? vagy 
egyszerűen, nem akarják a tért nekünk egyedül átengedni? 
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Vagy hát mi indítja őket éppen most e buzgó tevé-
kenységre? Harczolni akarnak velünk, még pedig „sike-
resen." — Jó, hogy t u d j u k ; van legalább kettős okunk 
erősen állani és hatalmasan fegyverkezni. Salutem ex 
inimicis ! — Acies bene ordinata legyünk mi ; ha a túl-
oldalon egyesülnek, nekünk már egynek kell lenni ; ha 
ott phalanxszá tömörülnek, nekünk már azzá kellet t volna 
lenni ; ha ott „sikeres harczról" beszélnek, nekünk azt a 
sikert, melyet szent ügyünk már előre biztosit, kezünk-
ből kiengedni nem szabad. Értsük meg a helyzetet és 
lássunk végre a munkához! .. 

De nem akarunk igazságtalanok lenni. Van annak 
a készülőben levő prot . irodalmi társaságnak már nyíltan 
is bevallott czélja, az t. i. „gyarapítani, terjeszteni a prot . 
egyházi és népies irodalmat és a hívekben a hitéletet 
felébreszteni." — Mély és lényeges ellentétek választanak 
el bennünket prot. atyánkfiaitól. Mi sajnál juk a tévedőket 
és szivünk mélyéből óhaj t juk, hogy teljesüljön a Melkize-
dek rende szerinti örök főpap isteni szépségű i m á j a : „Ut 
omnes unum sínt" (Joan. 17, 21.) ; mindazonáltal vannak 
jelenségek a protestant izmus terén, melyeket szívesen fel-
jegyzünk. Mi feltételezzük, hogy protestáns atyánkfiai 
Krisztus-hivők, kik a szentírás alapján állanak, legalább 
nincs tudomásunk arról, hogy — néhány kivételtől elte-
kintve — a magyarországi protestantizmus a német ha-
ladó protestánsok rationalismusába és Krisztus-tagadásába 
esett volna. Ha ezen feltevésünk igaz és ebből kifolyólag 
— amint mást feltenni nem is lehet — a pro t . irodalmi 
társaság a Krisztust imádó és a szentírást mint isteni 
könyvet tisztelő i rányt nem csak képviselni, de érvényre 
ju t ta tn i is fogja, akkor ket tőt merünk prognostikálni , egy 
bizonyos negativ hasznot és egy valószínű positiv kilátást. 
A negatív bizonyos haszon t. i. abban fog állani, hogy 
a prot . irodalmi társaság — ha hiven megmarad beval-
lott és kitűzött czéljához — a maga körében nem kis 
mérvben közre fog működni, hogy a kereszténységet kiölő 
rationalismust, naíural ismust és material ismust ellensú-
lyozza és legyőzze. A másik dolog meg, mely persze 
csak a valószínűség határain belül mozog, az, hogy amig 
a protestantismus az antikeresztény rendszerek és igy 
lassankint a hi te t lenség zsákmánya nem lesz, mindig több 
remény és kilátás van arra, hogy Krisztus egy igaz egy-
házába visszatér. Ama nagy és bámulatos megtérések, me-
lyek Angliában vagy Amerikában oly gyakoriak, majdnem 
mindennapiak, Németországban jelenleg a r i tkaságok közé 
tar toznak. S több más ok mellett nagyon haj landók va-
gyunk állítani, hogy mig a kriticizmus által tönkre silá-
nyítot t keresztény meggyőződés eredményezi Németor -
szágban ezen megrögzöttségét , addig más protestáns or-
szágokban, mint különösen Angliában, a megőrzött hit 
romjaiból sarjadoznak az ujabb, életrevaló haj tások. Adja 
a jó Isten, az egység és szeretet Istene, az ő szent vilá-
goságát mindazoknak, kik ezt igazán szeretik és keresik ! 
Ez a világosság, ha követik, máshová nem fogja őket ve-
zetni mint oda, hol unum est ovile et unus pastor ! S 
mondják ők és mondjuk mi, mit mindnyájan Krisztus 
Urunktól t anu l tunk : „Ut omnes u n u m s i n t ! " 

Faxit Deus ! ? 

Esztergom. Főm. és f t . Simor János bibornok Er-
délyi Ignácz lazarista haláláról a következő nekrologban 
emlékezett m e g : 

Igna t ium Erdélyi , 28. Februar i i 1828. in Zsigárd 
na tum, 18. Mártii 1854. Strigonii Sacerdotio initiatum, 
usque 2. Januar i i 1859. Cooperatorem Vadkertensem, et 
ab hac die Congregationis Missionis a S. Vincentio a 
Paulo insti tutae ac ab U r b a n o VII I . 1632. approbatae 
P resby te rum anno praeter lapso 1885., ut summis optave-
ra t votis, festő Assumptionis in Coelum Deiparae Virgi-
uis, mensis August i die 15. sancto fine quievisse, e sub-
nexa Superioris Generalis dictae Congregationis epistola 
intelligimus, unde illud quoque cognoscimus, quod qui-
piam Congregationis religiosus vir, v i r tutum. actorum 
fac torumque defuncti testis, vi tám pientissimi Missionarii 
l i t teris mandaveri t , Generali Superior i transmissam, ab 
hoc vero in copia mecum communicatam, quam alibi 
jur is publici faciendam significo. — Dum pret iosam in 
conspectu Domini mortem concivis consacerdotisque olim 
nostr i hisce communico, illius ut ad altare stantes memi-
nerimus, Sanctorum postulat communio. — Orabimus 
Deum, in misericordia divitem, ut oblata nostra benigne 
suscipielis et sincerae pacis dulcedinem tr ibuat vivis, et 
r equ iem jubea t praestare defunctis. 

„Eminentissirne ac Celsissime Domine Cardinalis, 
Pr inceps Pr imas, Domine Gratiosissime ! 

Paucis abhinc per la ta mihi est vita Ignati i Erdélyi , 
quondam sacerdotis Congregationis Missionis concinnata 
a missionariis nostris, quorum nonnulli 25 annos, quos 
ille in imperio Sinensi ad p ropagandam inter idolorum 
cultores fidem impendit , eum domi et in it ineribus labo-
rum socium habuerunt . 

Is, Apostolorum suscepto regnum crucis inter infi-
deles propagandi munere, omnium judicio eorumdem 
orandi quoque ac praedicandi verbi Dei constans studium, 
to tamque vivendi normám, religiosa pietate et perseve-
rant ia aemulatus, carne crucifixa, mortificationem Jesu 
jugi ter in suo corpore jjortavit. — Nunc exhibita est 
mihi epistola, ex eodern apostolico Vieariatu, quem no-
stro pio missionario divina Provident ia campum exercendi 
animarum zeli assignavit, uni ex f ra t r ibus nostris laicis 
scripta, in qua etiam hujus fidelis servi Dei brevis men-
tio fit his verbis : „Chez nous, nous avons perdu un 
Saint , M. Erdé ly i ; et un bien digne p rê t re indigène." 

Hac comparatione manifeste indicatur, eum in virtutis 

studio ul t ra communem perfectionis vitae religiosae men-

suram longe progressum, a tque in odore sanctitatis, u t 

vixit, mor tuum ; quamobrem memóriám quoque ejus, ut 

mihi alias significatum est, apud populos earum regio-

num, quas ille evangelium praedicando peragravit , in 

benedictione esse. 

Liceat mihi sperare, hoc opusculum, munus obse-

quentis animi et observantiae, quo Tibi Eminentissirne 

Domine qua par est humil i ta te gratificari audeo, Emi-

nentiae Vestrae gra tum fu turum, quippe quod imaginem 

vitae et consuetudinis exprimat, sine arte, at fideliter, 

piissimi Sacerdotis missionarii, qui in Archi Dioecesi Stri-

goniensi, quam Deus pastorali curae Eminent iae Vestrae 

regendam tradidit, natus, et in sortem Domini vocatus 



198 RELIGIO. 198 

est; atque in ejusdem seminario fuerunt in cor ejus jacta 
evangelicae perfectionis semina, quae deinceps gratia Dei 
foecundante, in laboribus et aerumnis apostolicae vitae, 
in amplam segetem creverunt. 

Caeterum in amore Jesu et immaculatae matris ejus 
cum profundissima veneratione sacram Eminentiae Ve-
strae dexteram osculando sum Eminentiae Yestrae hu-
millimus et obsequentissimus servus A. FIAT, Sup gen. 
Parisiis, 28-a Augusti 1886." 

Kalocsa. Ama föpdsztori levél teljes szövege, a mely-
nek néhány nap előtt történt felületes hirlapi ismertetése 
a napi lapokban félreértésekre és polémiákra szolgált okul : 

„Tanügyi közegeim iskolalátogatási szakavatott s 
kimerítő jelentéseiből évről-évre mindinkább fokozódó 
megelégedéssel s örömmel értesülök, hogy a népoktatás I 
és növelés szent és hazafias ügyének felvirágoztatására 
irányult többszörös rendeleteim s főtanhatóságom intéz-
kedései- s utasításainak pontos és lelkiismeretes megtar-
tásából kifolyólag főegyházmegyém legtöbb iskoláiban 
immár oly mérvű taneredmény észlelhető, mely az e czi-
men jogosult s méltányos várakozásnak teljesen megfe-
lel. Örömmel s méltó elismeréssel tapasztalom, hogy ked-
ves munkatársaim, az egyházi s világi tanítók egyaránt, 
megértvén főpásztoruk szózatát, hivatásos kötelmeiknek 
lelkiismeretes munkássággal eleget tenni igyekeztek, sok 
helyütt az iskolaszékek s helyi iskolaigazgatók is a főtan-
felügyelői hivatalom által az elemi tanügy körül jelzett 
bajok orvoslásában s hiányok pótlásában szívesen közre-
működni siettek. Kiváló örömemre szolgált a jelentések-
nek különösen azon része, mely a magyar nyelv ismereté-
nek terjedéséről szólván, a nem-magyar ajkú híveimnek 
józan gondolkozásáról s hazafias érzületéről egyaránt bi-
zonyságot teszen, kiemelvén, hogy szeretett hiveim egye-
nes óhajára több helyütt már tannyelvül is elfogadtatott 
az ország hivatalos nyelve, melynek oktatásában nem egy 
tanítóm kiváló ügyességet tanusi t ; tanulásában a gyer-
mekek egymással lelkesülten vetélkednek ; a szülők pedig 
édes övéik ily irányú előmenetelében is nagy örömüket 
lelik. 

Midőn főleg ezen kedvező jelenség s általában a 
fennebb dicsértem egyéb irányú örvendetes taneredmény 
körül is érdemesülteknek főpásztori elismerésemmel szí-
vesen adózom, bizton hiszem, hogy a népoktatás nagy-
fontosságú ügyének szolgálatába beállított összes té-
nyezők a jövőben is hasonló, sőt mindinkább foko-
zódó buzgalommal a hivatásukhoz kötöt t reménynek 
megfelelni kötelességöknek tartandják, oda törekedvén, 
hogy jó népünknek szellemi, erkölcsi és ezek alapján 
anyagi érdekei is lehetőleg előmozditassanak, az egy-
ház és haza javára fejlesztessenek és értékesíttessenek. 
Ep azért meg vagyok győződve arról is, hogy midőn kü-
lönösen a magyar nyelv ismeretiének terjesztése érdekéhen 
a közreműködők ezután is minél nagyobb mérvű szorgal-
mat s ügybuzgalmat kifejteni hazafias föladatnak tekin-
tendik, egyben minden oly heveskedő s erőszakoskodó 
tulbuzgólkodástól óvatosan tartózkodni fognak, a mely a 
nem magyar ajkú nemzetiségek természetes érzékenysé- ' 
gét okos számításon kívül hagyva, csakis a vegyes ajkú ' 

híveknek eddig örömmel tapasztalt békés egyetértését 
megzavarni s első rendben a magyar nyelv jogosult ér-
dekei veszélyeztetni volna képes!" 

Berlin, szeptemberhó elején. A jezsuita-kérdésben 
végre a kanczellár lapja, a „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung« is megszólalt. A félhivatalos közlöny elég elővi-
gyázattal bír, hogy egyenesen ne nyilatkozzék a jezsuiták 
s a többi elűzött szerzetek visszatérése ellen, de közvetve 
mégis ellene szól, midőn megjegyzi : „Aki a felekezeti 
békét megszilárdítva s fentartva akarja látni, nem hagyja 
magát lefogni a frázisok által, melyekkel az agitáczió ajánl-
tatik." A szóban lévő lap tehát szintén szemfényvesz-
téshez folyamodik, midőn „békéről" beszél, holott ez még 
nem létezik és majd csak a májusi törvényeknek megígért 

I további revíziója által lesz visszaállítható. Ugyancsak 
téved e lap ama föltevéssel is, hogy a jezsuiták s affiliált 
szerzetek ellen érvényben lévő törvényekkel szemben ki-
fejlődő agitácziónak nincsen más czélja, mint „hogy ne 
verhessen gyökeret a nép megelégedése a kormány s pá-
pai szék közti megegyezés fölött." Ily megelégedés egy-
általán nem létezik a katholikus népben ; az utolsó béke-
törvény csak részletfizetést teljesít a kath. nép, a püspöki 
kar s maga a pápa iránt. Részletfizetés azonban soha sem 
„kielégítés" ez utóbbinak akkor van helye, ha az adós-
ságnak követelt maradéka teljesen s egészen megtérítte-
tik. Hogy pedig a pápa az utolsó egyházpolitikai tör-
vényt csak részletfizetésnek tekinti, ezt mutat ja a májusi 
törvények további revíziójának követelése ; és hogy a 
kormány sem tar t ja a kath. népet megelégedettnek, ez 
kitűnik ígéretéből a további revízióra. Hogy pedig a sz. 
szék végleg megelégednék oly revízióval, mely a kath. 
egyház szerzetrendeire rakott bilincseket meghagyja, a szer-
zeteket minden tevékenységből kizár Németországban, azt 
kizárja XIII . Leónak, a püspöki karnak és papságnak föl-
lépése a szerzetek érdekében. Csak szánalmas mosolyt 
fog tehát a kath. nép körében kelteni a félhivatalos lap-
nak igyekezete, melylyel a jezsuiták elleni törvényt ugy 
akarja bemutatni, mint amely nem is volna kulturharczos 
törvény. A szerzetes rendek elűzése előjátéka volt ugyan a 
tulajdonképeni kulturharcznak ; de ez elűzés a kulturharcz 
rendszeréhez tartozott. Előbb a szerzetes rendek szabadságát 
kellett sírba fektetni, hogy meg lehessen nyirbálni a püs-
pökök s papok szabadságát. Félhivatalos fogás akar lenni 
az is, hogy „a legfőbbe gyházi tekintély jelentőségteljes ok-
mányának" nevezi a brevét, melylyel XIY. Kelemen pápa 
a Jézus-társaságot eltörölte. Ugyan kinek akar a félhiva-
talos ezzel imponálni ? A kath. nép tudja, hogy a pápa 
megfélemlítve az elfajult bourbon udvarok s minisztereik 
fenyegetései által, az eltörlést csak kényszerűségből mon-
dotta ki, hogy megakadályozza az egész egyház nagyobb 
üldöztetését. Eme kierőszakolt eltörlő brevével szemben 
sokkal jelentősebb okmány gyanánt áll az önkénytes visz-
szaállitó breve valamint a dicséretek, melyekkel az összes 
pápák, összes püspökök és az egész katholikus nép a je-
zsuitákat elhalmozták. A félhivatalos lap részéről nem 
kevésbé elhibázott vállalkozás, midőn a jezsuiták elleni 

! birodalmi törvényt ugy mutat ja be, mint puszta kiegé-
' szitését az ugyanazon szerzet ellen több német államban 
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fönnállott tilalomnak. Poroszországba nem kellett fölvenni, 
befogadni a jezsuitákat, mert az alkotmány által biztosí-
tott egyesületi szabadságra alapithaták létjogosultságukat. 
Ellenben a jezsuiták elleni tilalom Bajorországban, fölha-
talmazásuk a bádeni kormány részéről, valamint az összes 
kath. szerzetrendek kizárása a protestáns Szászországból: 
mindez elesett és érvényét veszté a birodalmi alkotmány 
által, melynek 2. §-a határozottan megállapítja, hogy „bi-
rodalmi törvények, melyeknek tárgya a birodalom illeté-
kességéhez tartozik, „előbbre valók az egyes országok 
törvényeinél." Már pedig a birodalmi alkotmány 4. §-a 
minden német birodalmi polgárnak biztosítja a szabad köl-
tözködés jogát, az iparűzés, fekvőbirtok szerezhetésének 
jogát, és „a többi összes polgári jogok élvezetét" minden 
egyes álllamban, valamint a szülőföldön. A birodalmi al-
kotmány tehát eltörölte a jezsuita-rend elleni tilalmat 
minden államban, hol ez előbb fennállt, mert birodalmi 
törvények előbbre valók mint az egyes államok törvé-
nyei. A jezsuitákat ugy mint a többi szerzeteket megillette 
a tartózkodás joga minden német államban mindaddig, amig 
azt birodalmi törvény meg nem vonta tőlük. A „Nordd. 
Alig. Ztg." még a népakarat követelése gyanánt is igyek-
szik a jezsuiták elleni törvényt bemutatni azon megjegy-
zéssel, hogy a kormány azt csak a birodalmi gyűlés egy 
határozata folytán terjesztette elő. Ismeretes azonban, hogy 
mikéut jöt t létre ezen határozat . Előbb Bluntschli és a 
„Protestanten-Verein" jezsuita-rémet festettek a falra, a 
protestens philisztereket iszonyú rémületbe ejtvén ; azután 
rendezték a kath. kolostorok elleni utczai botrányokat és 
végül a birodalmi kanczellárhoz igen közel álló férfiú meg-
hozta a csapást a szerzetes rendek szabadsága ellen. Egyéb-
ként a birodalmi gyűlés határozata annál kevesebb jelentő-
séggel bir, minthogy a kormány igen sok más, majd egy-
hangúlag elfogadott határozatot egyszerűen mellőzött. 
Végül eszünkbe se jő, hogy meggyőzzük a „Nordd. Alig. 
Ztg."-ot, hogy a kép, melyet ő fest a jezsuiták szörnyű-
séges agitácziójáról a kulturharczban, nem egyéb, mint a 
kánikulái hőség által fölhevített saját agyának terméke. 
A kísértetektől való félelem, sajnos, gyógyíthatatlan 
betegség. De a katholikus nép nem fog nyugodni, amig 
az összes szerzetrendek vissza nem kapják lé t jogukat Né-
metországban is, amely rendekben a teljes egyházi sza-
badság megtestesülését, a szoczialista veszélyek ellen a leg-
erősebb gátat, az egészséges szocziálreformhoz a legjobb 
eszközöket látja. 

Dánia. Szent Kanut nyolczszázados jubileuma. — 
Kopenhágából irják a „Missions catholiques"-nek : 

A dán katholikusok nagy vigaszára szolgált, hogy 
annyi század után nyíltan vallhatták a náluk egykor oly 
virágzó hitet. De némi szorongással kérdezték önmaguk-
tól, mi eredménye lesz e vallási kísérletnek s vájjon a j 
jelen kor hite hasonlónak fog-e bizonyulni a dicső 
múltéhoz ? 

E kérdés megoldást nyert a jubileum alkalmával, ! 
melyet f. é. julius 10-én ünneplénk Odenseeben. 

Hajnal hasadtától egymást érték a zarándok-csa- ! 
patok, melyeknek czélja az ottani szentély. A vasút a 
szélrózsa minden irányából nagy számmal hozta a hive- j 
ket Fionia ősrégi székvárosába. Mint ismeretes, Odensee 
az ország főbb városainak egyike, hires pogány emlékei-

ről, de még inkább dicső katholikus múltjáról, mint 
egyik legnagyobb püspöki székhely. Sz. Kanut király e 
városban tökélte el magában, hogy a sz. Albán tisztele-
tére itt állott fa-templom helyébe, mely utóbb tragikus 
halálának színhelye lőn, ama szentnek ereklyéihez mél-
tóbb egyházat fog emelni. E czélra megveté az u j nagy-
szerű székesegyház alapjait, de már nem láthatá befeje-
zését, minthogy aközben 1086. jul. 10-én vértanú halállal 
mult ki. 

A bazilika azután felépült, de nem sz. Albán tiszte-
letére, mint sz. Kanut tervezé, hanem ez utóbbi hős ki-
rály tiszteletére szenteltetett fel, kinek holtteste is oda 
helyeztetett. Sajnos, ez a szép szentély is a többiek sor-
sára jutot t : a protestánsok kezébe került. Ezeknek itt az 
antik dolgok iránt fönnmaradt bizonyos tisztelete meg-
őrzé az ereklyetartót, a sz. király földi maradványával 
együtt, és a katholikusoknak megvolt a vigaszuk, hogy 
ez iránt tiszteletöket leróhatták. 

Sz. Kanut halálának nyolczszázados évfordulója al-
kalmából a katholikusok Dánország minden részéből 
Odenseebe jöt tek; mint elgondolható, legtöbben Kopen-
hága városából, kik is éjnek idején zászló s minden val-
lási jelvény nélkül érkeztek. Szent meghatot tság vett 
erőt raj tuk, a mint megpillanták a fölséges székesegy-
házat, mely szemük előtt emelkedett égfelé, mint méltó 
ereklyetartója a város által őrzött sz. kincsnek. 

A kopenhágai papságot méltán képviselte msgr 
Von Euch apostoli prefektus, a plébános és káplánjai, 
valamint más áldozárok ; Jutlandból is jöt t több lelkész; 
azonfelül Elszászból, Svéd- és Norvégországból voltak 
ott papok ; mindössze tizennyolczan vettek részt a zarán-
doklatban. 

Jul . 10-én, az ünnep napján, az ég is csatlakozott 
ragyogó fényével annak inegüléséhez. 

A zarándoklat korán reggel a sz. Máriáról nevezett 
szép kis kath. templomba vonult, mely ez alkalommal a 
lehető legfényesebben volt földíszítve. A templom tete-
jének legkimagaslóbb pontján a nemzeti zászló, a Dan-
neborg lengett. A homlokzatot virágfüzérek ékesiték, 
közbül mübetükkel. e felírás vala olvasható dán nyelven : 
„Szent Kanut, imádkozzál ére t tünk!" A templom belseje 
szintén virágokkal vala ízlésesen övezve, melyekből a 
góth-stylü oltár és oldalán sz. Kanut szobra gyertyaözön-
ben domborodott ki. 

Még meginditóbb vala azonban a hivők áhítata, kik 
teljes számmal siettek a templomba sz. misére s sz. ál-
dozásra, melyhez XIII . Leo pápa bucsut engedélyezett. 

A templom szorongásig megtelt s a jelenvoltak közt 
számos protestáns volt látható. 

A ft . apostoli prefektus pontifikális misét tartott , 
melynél a kopenhágai plébános s három más lelkész se-
gédkezett. Ez ünnepély az első volt e városban azóta, 
hogy utolsó püspökét az úgynevezett reformáczió elűzte. 
A nagy mise után t. Brinkmann jézustársasági atya kezdte 
szentbeszédei sorozatát sz. Kanutról. 

Az istentisztelet végeztével az egész gyülekezet sz. 
Kanut egyházába ment, mely csak néhány lépésre van a 
kath. plébánia-templomtól. Ez nem volt körmenet zászlók-
kal s énekkel, mint ily ünnepen kath. országban lett volna. 
Erezhető vala, hogy a protestánsok hangulata nem egyez 
meg a zarándokokéval : ők csak királyuk meggyilkoltatá-
sának évfordulóját látták a mai napban. Azért el kellett 
nyomnunk az örömet, mely minket lelkesített. Az ájtatos 
gyülekezet, 'élén az apostoli prefektussal pontifikális öltö-
zetben, kis csoportokban érkezett az egyház bejáratához. 

Az első csoportot a protestáns prépost és alattasai 
fogadták. A föltételeket, melyek alatt a kath. gyüleke-
zetnek meg volt engedve a sirboltot meglátogatni, a dán 
vallásügyi miniszter következőleg fogalmazta: „Meg van 
tiltva szent Kanut nyilvános imádása. (Szabad legyen itt 
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megjegyezni, hogy távol áll tőlünk és az egyház tanától, 
imádni a szenteket, és nincs is szándékunkban bálvány-
imádókká lenni.) De nincs megtil tva meglátogatni e föld-
alatti templomot s ott halkan imádkozni." 

Ez volt, amit óhaj to t tunk. 
Azonban nem lehet tagadni, hogy a miniszteri en-

gedély fölötti örömet némileg megzavarta a mód, melyen 
a prépost a szent királyról szólott, semmi tekintet tel 
sem lévén a jelen volt összes katholikusokra, kik oda 
jö t tek leróni tiszteletöket drága maradványai iránt. Mi 
sem akartuk a protestánsokra erőszakolni, hogy fogadják 
el az egyház hagyományai t a vér tanú királyról. Azért 
legnagyobb mértékben felötlő vala, hogy a protestáns 
prépost felhasználta az alkalmat, hogy a néphez szóljon 
és ugy mutassa be ennek sz. Kanutot , nem mint vértanút , 
hanem mint oly királyt, kit alattvalói meggyilkoltak szi-
gora miatt és aki csak azon kor szempontjából, melyben 
élt, neveztetett jámbornak. 

A protestáns prépost után az apostoli prefektus 
intézett néhány, a körülményekhez alkalmazott szót a 
zarándokokhoz : „A jelen helyzet, úgymond, nem engedi 
meg, hogy szabad folyást engedjünk érzelmeinknek. Ha 
nincs megengedve letérdepelni, azonban nincs megtil tva 
halk szóval imádkozni. Ami pedig illeti sz. Kanut felőli 
vélekedésünket és életének szentségéről való hi tünket , ez 
érintetlen és tántori that lan marad." 

Igy végződött lá togatásunk szent Kanut sirjánál. 
Reméljük, hogy a jövőben vértanuságának évforduló nap-
já t mi sem fogja zavarni, és hogy sz. Kanut tisztelői sza-
badon imádkozhatnak templomában az ő sirjánál. 

Ez ünnepélyes nap estéjén a zarándokok nagy része 
egy ligetben gyűlt össze, melynek neve „Fruens Boge" 
(Asszonyunk bükkfái), hol az első keresztények példájára 
közös lakomában vettek részt. Az egyházi és világi je-
lenvoltak száma 120-ra rúgot t . Mgr Von Euch mondá 
az első felköszöntőt XIII . Leo pápa ő szentségére, me-
lyet a gyülekezet lelkesült éljenzéssel kisért. Utána t. 
Br inkmann J . t. atya a dán király egészségére emelt 
p o h a r a t ; dr. Pékule , kath . csillagász Danemarkból , 
Odensee városáért s plébániájáért ; Liébet abbé Stok-
holmból a svéd katholikusok üdvözletét tolmácsolta és 
felköszönté a dán kath. papságot ; W i n g abbé Christianiá-
ból norvég nyelven hasonló érzelmet fejezett ki az összes 
skandináv katholikusok részéről. 

Másnap, jul . 11-én, vasárnap, a zarándokok nagyobb 
része még ott maradt Odenseeben s résztvett az isteni-
tiszteleten a kath. templomban. 

Távozásukkor magukkal vivék a legszebb emléket 
és a reményt, hogy egykor Odensee városában nem lesz 
eltérés sz. Kanut tiszteletére nézve. Az apostoli prefektus 
1865-ben e városban egyetlen egy kathol ikust sem ta-
lált ; most már kath. plébánia van benne, a mi eléggé 
tanúskodik a katholiczizmus előhaladásáról Dán országban, 
és ennek nyilvános bizonyítéka sz. Kanut király vér tanu-
sága nyolczszázados évfordulójának megünneplése. Va jha 
a sz. király közbenjárása által az igazság mennél nagyobb 
elterjedést nyerne ! -j-

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére, az esztergomi székes - főkáp ta lanban : 
Buhla Károly főszékesegyházi éneklő-kanonoknak az 
olvasó-kanonokságra, dr Somogyi Károly főszékesegyházi 
őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra, dr Majer Is tván 
főszékesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, dr Dankó 
József barsi főesperesnek, a Szt.-Györgyről nevezett esz-

tergommegyei prépostsággal egybekötöt t főszékesegyházi 
főesperességre, végre Markus Gyula főszékesegyházi 
mester -kanonoknak a barsi főesperességre való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő utolsó 
mester-kanonoki széket Rajnev Lajos érseki és primási 
iroda-igazgatónak adományozom. Kelt Lubien-Wielkiben, 
1886. évi szeptember hó 11-én. F E R E N C Z JÓZSEF, s. 
k. Trezort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Az erdélyi róm. kath. Státusgyülés. a melynek 

főpásztori megnyitó beszédét lapunk előbbi száma kö-
zölte, következő hódoló táviratot intézett pápa ő szentsé-
géhez : 

„Eminentissimo Cardinali Status Secretario 
Jacobini Romae. 

Quoties ad ecclesiastico-publica et scholastica dioece-
sis Transsylvanae negotia per t ractanda annue congrega-
tos apostolica benedictione donare dignata fuera t Sua 
Sanctitas, eandem revera coelestium charismatum auspicem 
experti sumus. Hoc gratissimo animo recolentes Beatis-
simum Pa t rem enixe rogamus, velit rursum coadunatis 
apostolicae Sedi inconcussa fidelitate adhaerentibus, hac 
quoque occasione apostolicam benedictionem, ceu tesseram 
benevolentiae, quam nuper tam paterno animo erga gen-
tem Hunga ram contestatus est benigne impert ire. 

— 0 eminencziája, Simor JánOS bibornok, hgpr i -
más és érsek ur aranyáldozatának ünnepélyeiben az er-
délyi róm. kath . Státusgyülés is részt fog venni. Az 
imént lefolyt gyűlésben Ugrón Gábor indítványára elha-
tározta, hogy küldöttséget meneszt ama nagy napra Esz-
tergomba. 

— Az olasz kormány az olasz katholikusok Luccaba 
f. hó 22-ére összehívott congressusát — állítólag egész-
ségügyi tekintetekből — betil totta. Gyönyörű szabadság! 

— Kolosszális hazugság. Német protestáns lapok, 
köztük a berlini hires udvari prédikátor Stöcker lapja is, 
azt a hirt közölték, hogy egy gazdag skót összesen kö-
rülbelül 1.000,000 f ranknyi pályadijakat tűzött ki több 
kath. vallásos tan- vagy szokásnak a szentirásból meri-
te t t csupán egyetlenegy idézet által bebizonyitására. Ka-
tholikus részről Schäfer, a paderborni „Postbote" és dr 
Rebber t a „Leo" czimü vallásos néplap szerkesztője vet-
ték kezökbe az ügyet . Első dolguk volt természetesen 
felkeresni azt a gazdag skótot. Keresésöknek mi lett az 
eredménye, s általában hogy mi van az egész dologban, 
arról a jövő számban. 

— „ Akademische Freiheit" : ez a neve a német 
egyetemeken (és az azok mintájára faragot t magyar 
egyetemeken) divó tanitás és tanulás (!) szabadságá-
nak. Ennek a köpenye alatt a nem tanulás és mégis 
a mindentudást negélyző hánykolódás egész rendszerré 
izmosodott fel magában a tudósairól és tanulóiról 
hires Németországban is. Van azonban ennek az igazán 
„protestáns" rendszernek egy másik szomorú oldala 
is. Az egyetemek megszűntek az i f júságot nevelni, an-
nak jellemét tovább képezni és férfiassá érlelni éppen 
akkor, midőn ennek elmulasztása pótolhatatlan. Az an-
gol egyetemi rendszer azért oly kitűnő, mert megőrizte 
régi, középkori jellegét s az i f júság testi-lelki fejlesz-
tésének, mint főczélnak, alárendel mindent. Az angol egye-
temek tudvalevőleg nevelő intézetek csoportosításán alap-
szanak. Ennek a rendszernek mennél előbb újból győz-
nie kell. Németországban magában merülnek fel ebben 
az irányban buzditó hangok. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í r t . 

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

demény czimzendô. 

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

N E G Y V E N Ö T Ö D I K É V 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, szeptember 29. 2 6 . II . Félév. 1886. 
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Adolf-ogylet közgyűlése. — C h i n a : Legújabb hirek a kath. missiók üldözéséről. — Irodalom: Előfizetési felhívás. — A váradi kápta-

lan legrégibb Statumai. — Vegyesek. 

DE JUBILAEO ARCHI-EPISCOPI SACERDOTALI 
SOLEMNITER CELEBRANDO.*) 

VENERABILI CLERO ARCHI-DIOECESIS STRIGONIENSIS TAM 
SAECULARI QUAM REGULARI 

S A L U T E M I 2 í T D O l v I I I T O ! 

Annis abhinc quatuor cum jubilo celebravi-
mus Eminentissimi Domini Archi-Praesulis Nostri 
episcopale quinque lustrorum jubilaeum, in to ta 
qua late pa te t Archi-Dioecesi solemn es gratias 
agentes Deo, bonorum omnium largitori, quod 
fidelem servum, quem posuit Episcopum regere 
partem Ecclesiae suae, salvum atque incolumem 
servaverit, nobisque fecerit diem magnam, in 
qua filialem erga optimum Archi-Praesulem ad-
haesionem, tenerr ima grat i tudinis sensa conte-
s tar i ac copiam benedictionis divinae fusis devo-
tissimis precibus implorare fortuna nobis obti-
git. Et quod jam tunc assiduis ab omnipotente 
Deo ejusque Unigenito Filio, intercedente sancta 
et immaculata Dei Genitrice efflagitabamus pre-
cibus, hoc equidem non nostris meritis, sed prout 
fidenter in Deo credimus, e speciali erga suum 
servum grat ia concessit Archi-Dioecesi huic, Clero 
atque fideli populo, dives in misericordia Deus. 

Neque enim sine peculiari divinae providen-
tiae consilio contigisse, nec solum f'elicissimo 
eventu factum fuisse arbi t ramur, at eo plane 
tempore, quo non parva impendebant ubique re-
bus sacris pericula, Cathedrae Primat ia l is guber-
nacula, non minori fidelium gaudio, quam exul-

*) Szerencséseknek érezzük m a g u n k a t , h o g y Ma-
g y a r o r s z á g b íboros á l d o r n a g y á n a k félszázados pap i jub i -
l e u m á r a vona tkozó lag ezt az első, ünnepé lyes in tézkedés t , 
a h iva ta los főmegye i kör levé l u tán , a ,Rel ig io ' közö lhe t i 
először M a g y a r o r s z á g papságáva l . A szerk. 

ta t ione susceperit Archi-Praesul secundum cor 
Dei, re rectus ad al terum, ut i ta dicamus solum 
natale, in quo sacerdotio aliquando initiatus, for-
t i t e r coeperat praeliari praelia Domini. 

Luculentius t amen manifes tar i cernimus pro-
videntiae divinae sapientissimam dispositionem 
in eo quod il le, qui tunc multorum fra ter , nunc 
nostrum omnium pater, Deo largiente celebravit 
memóriám et f'estum quinquagesies anniversa-
riae diei, qua sacerdotio inauguratus, sanctam, 
immacula tam, salutaremque hostiam pr imitus 
Deo obtulerat. Divina enim favente dement i a Emi-
nentissimus ac Reverendissimus Dominus Archi-
Praesul Noster, die 2S-a Octobris anni currentis, 
Sanctis Apostolis Simoni et Judae sacra, e quorum 
exemplo pr ima hausit apostoliéi zeli inci tamenta , 
annum quin qua gesimum sacerdotii sui complebit. 

No tu m est omnibus Vobis Venerabiles ac 
Dilecti in Christo Fratres, quantae fiant non 
t an tum in hac amplissima Archi-Dioecesi, sed 
etiam ul t ra illam praeparationes, quarum finis 
eo tendit , u t quo major i fieri potest solemnitate 
recolatur memoria huj us, pro Archi-Dioecesi 
Nostra, imo pro integro regno Mariano, tam 
memorabilis atque felicis eventus. 

Communitates ecclesiasticae ac civiles, tu rma 
virorum religiosorum, coetus sacratarum Deo 
virginum, piae sodalitates et confraternitates, 
omnis generis consociationes cer tat im concurrunt 
verbo etr factis monstratur i , neminem esse, qui 
in part icipatione sacrae diei illius laetit iae parte 
sua carere vellet. E t quamvis neque Vos Vene-
rabiles Fratres, tes tante id charitate vestra, ul-
lius hortat ionis nostrae stimulis indigeatis, ni-

26 
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hilo tarnen minus praetermit tere non possumus, 
quin hac etiam via a t tent ionem Yestram provo-
cemus ad solemnitatem anhelis votis expectatam, 
ab omnibus desideratam et j am jam imminentem. 
Multas habemus prae manibus l i t teras, in qui-
bus in antecessum jam splendidis significationi-
bus tes ta tam facitis filialem Yestram erga Archi-
Praesulem chari ta tem variosque ipsi proponitis 
modos, u t haec tarn fausta atque memorabilis 
dies Archi-Praesulis dignitati , Archi-Dioecesis 
honori convenienter ac condigne celebretur. Nec 
intendimus ingeniosae chari ta t i in manifest atio-
nibus suis limites ponere, sed uniformitat i , prae-
cipuo Ecclesiae Nostrae ornamento, hac in re 
quoque consulere duntaxat volumus, quo et iam 
id assequemur, u t ipsae hae nostrae l i t terae, una 
cum vestris ad nos datis, perenne maneant do-
cumentum tilialis nostr i amoris, pietatis et ad-
haesionis erga opt imum Archi-Praesulem, qui ab 
illo momento, quo clavo Ecclesiae Strigoniensis, 
viduitatis squallore gementi, Summi Pontificis at-
que Apostoliéi Regis gratia admotus fuit , omnes 
vigilantissimi Pontificis partes explevit, to tum 
se saluti nostrae ac fidelium mancipando. Quali 
zelo fat igari nescio res Archi-Dioecesis, negotium 
salutis nostrae, commune universalis Ecclesiae ac 
patriae bonum procuraveri t atque in dies procuret , 
ut dicamus necesse non est, quum nulli nesciant, 
nisi qui rerum nostro tempore gestarum ignari 
sint. Si qui vero nesciant, adsunt e quibus discere 
possunt rerum testimonia, omni exceptio ne majora. 

Sed haec ipsa non tarn describere atque 
enumerare, quam summis lineis adumbrare per-
gimus, de fertili agro plantat ionum Ejus acerva-
t im solum nonnulla proponentes, cetera, quorum 
ipsa multi tudo nos ter re t , Yobis cogitanda atque 
fideli populo uberius exponenda relinquentes. 

Siquidem juxta illud ab ipsis piis viris pro-
batum axioma „Charitas bene ordinata incipit a 
semet ipso," persuasum nobis est, non offensuros 
nos in leges modestiae, si ante omnia ea béné-
ficia animo volverimus, quorum participes nos, 
subditum sibi Clerum, reddidit inexhaustus amor 
Archi-Praesulis Nostri: primo illorum quaedam 
commemorabimus. 

Yix ad supremum Archi-Dioecesis fastigium 
evectus, nihil antiquius habuit , quam indigentiis 
Cleri tarn quiescentis quam in variis officiis ec-
clesiasticis utilem operam navantis, magnanimi-
ter succurrere, adeo ut ingens sit illa pecuniarum 
vis, quam decursu novemdecim annorum in al-

leviandam mater ialem Cleri sortem converti t . 
Fundos alios novitus erexit, alios melius dota-
vit, omnes ad fiorentem statum < vexit eo sane 
modo, quod maximam par tem quotannis redeun-
t ium expensarum, non in hos devolverit, sed e 
propria penu perstrinxerit . Novissimum e tr ibus 
Archi-Dioecesis huj us Capitulis Archi-Praesule 
Nostro, altero suo Statore gloriatur. Sed Yos Yene-
rabiles Fratres, ipsi nobis testes estis, quod ad ja-
nuam Archi-Praesulis puisantes, nunquam sine con-
solatione, ope et auxilio recesseritis,nec illi vestrum, 
qui pastoribus, Curam animarum independenter 
gerentibus cooperamini, nec illi, qui hanc ceu pa-
rochiarum rectores et a d m i n i s t r a t o r s exercetis. 

Et quid dicamus de domibus et habitaculis Dei, 
Archi- Dioecesis huj us Ecclesiis, quas larga Archi-
Praesulis Nostr i munificentia vel a fundamentis 
construxit, vel ampliavit, vel vero pristino decori 
rest i tui t , penicillo peri torum artificum affabre fac-
tis iconibus ornavit, supellectili sacra ditavit adeo, 
u t in Archi-Dioecesi vix reperiatur Ecclesia, quae 
munificentiam Eius experta non fuisset. Loco 
omnium sit ipsa mater istius' Archi-Dioecesis 
Ecclesiarum, tan t i s jam pridem Archi-Praesuleis 
beneficiis cumulata, nuperr ime vero novo splen-
dore aucta, ut ad illam jure applicari possint 
verba Sancti Joannis splendorem coelestis Jeru-
salem considerantis et velut in extasim rapt i ac 
prae gaudio exclamantis: „Yidi civitatem san-
ctam Jerusalem novam, para tam sicut sponsam 
orna tam viro suoft ') nec non Ecclesiae verba ca-
nent is : „Scalpri salubris ictibus, Et tunsione 
plurima, Fabri poll i ta malleo, Hanc saxa molem 
construunt, Aptisque juncta nexibus, Locantur 
in fastigio." -) E t hic ornatus perenne erit lar-
gi tat is Ejus monumentum. 

Sed ultro progrediantur observationes Nos-
trae. Si teste Sanctissimo Domino Nostro a) 
„adolescentes vel a pueritia ad christianos mores 
christ ianamque sapient iam informari, non modo 
Ecclesiae sed etiam reipublicae hodie tan t i in-
terest , ut pluris inter esse non posait" et „prop-
terea catholicos homines multis in locis magno 
numero videmus de fingendis probe pueris vehe-
menter sollicitos ; " etsi Sanctissimus Dominus 
Noster encomiis célébrât illos, quos in Hungaria 
novit idem ef'ficere et eniti : nos profecto non 

Apoc. 21. 2. 
2) Hyrun. in Dedic. Ecclesiae. 
3) Encycl. ad Eppos Hungáriáé. Quod multum etc. 

22. Aug. 1886. 
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exiguam par tem harum laudum Arehi-Praesnli 
Nostro jure meritoque vindicamus Is enim ve-
terum liberalitatem et magni nominis praedeces-
soris sui, Cardinalis Pázmány munificentiam 
aemulatus, magnopere effecit, u t scholae nobis 
suppetant, sani tate inst i tut ionis et magistrorum 
probitate commendabiles. Si nos taceremus, la-
pides, conditae ab ipso scientiarum palaestrae, 
c lamarent . 

Nam quod Archi-Dioecesis haec abundat 
j am scholis, in quibus utriusque sexus juventus, 
non t a n t u m in elementis scientiarum, sed quod 
principale est, in sapientia ac t imore Domini 
informatur , hoc muuificentiae Archi-Praesulis 
Nostr i in acceptis referendum habemus. Infini-
tus pene est i l larum communi ta tum numerus, 
quae post recentiorum in rebus scholaribus le-
gislationem, catholicis scholis aegerrime carere 
deberent, nisi illis Archi-Praesul ope et consi-
lio adfuisset. Imprimis autem silentio praeter i re 
non possumus multa illa sacrarum virginum per 
integram Archi-Dioecesim coenobia, per jubila-
rem Archi-Praesulem Nostrum non t an tum fun-
data sed et large di tata, i ta u t a curis quotidi-
anis ac temporalibus solutae, eo liberius nobilis-
simae vocationi suae vacare, deque Ecclesia ac 
patr ia bene mereri valeant. 

Sed nec magis t rorum catholicorum, qui rure 
inst i tut ione prolium occupantur, oblitus est 
Archi-Praesul Noster. Numerat i s plus quam cen-
tum millibus florenorum voluit, ut e censu illo-
rum subsidio recrearentur viri, de educatione 
sobolis catholicae bene merit i , sufficientibus ad 
sustentat ionem mediis dest i tut i vel in proven-
tibus suis calamitate aliqua damniflcati. Nostis, 
quia legistis, Venerabiles Fratres, quot hucusque !  
docentes e magnifica ac vere principe digna j 
fundatione hac sublevati, quot coetus fidelium in 
struendis et ad t rami tem legum adaptandis scho- | 
lis catholicis adjut i fuerint . 

Neque hic s t i t i t sum mi Pastoris erga suos | 
subditos ac fideles amor. Verba regii Psalt is : 
„Orphano tu eris adjutor ," sibi dicta reputans 
jam pridem, dum plaudente Archi-Dioecesi jubi-
laeum quadrantis saeculi muneris Ejus episco-
palis celebravimus, Orphanotrophio civitatis illius, 
in qua primam lucem conspexit, summam cen-
tum millium florenorum donavit, ut orphani 
felicis illius civitatis in perpetuum recordaren-

Psal. 10. 14. 

t u r sent iantque sublatis e te r ra parentibus, mi-
sisse Deum al terum parentem Joannem, qui non 
morie tur , sed in beneficiis suis vivet et curam 
ipsorum habebit in aeternum. Nuperrime vero 
laetissimum accepimus nuncium de aperiendo, et 
dum haec scribimus, j am aperto Tirnaviae Ar-
chiepiscopali Orphanotrophio, quod prout gratae 
et iam poster i ta t i annunciabit tener r imam Archi-
Praesulis Nostri erga pauperes et orphanos cha-
r i ta tem, i ta alleviabit sortem illorum, qui ab 
omnibus derelicti, passim mundo et coelo perire 
soient. Non est nostrum uberiuo exponere quauta 
ex hocce ins t i tu to in u t ramque rem publicam 
bona manabun t ; sed si prout notum est, inter 
hosce commiseratione dignos parvulos pleraque 
ingénia in arvo manebant , amodo jam sub alis 
et tecto benefici istius inst i tut i , et haec exco-
lentur et Ecclesia non minus ac pa t r ia haud 
exigua capient emolumenta. Imo per fundat io-
nem huiusce magnifici inst i tut i , quod summam 
vix non tercentoi 'um millium florenorum con-
sumpsit, non exiguam partem, consultum erit 
ipsi Archi-Dioecesi. I ta enim fiet, ut numerosi 
pueri j am a tenera ae ta te saeculi vit ia facilius 
declinare valeant sicque ad ipsum s ta tum eccle-
siasticum amplectendum faciliores et in illo per-
severandum finniores évadant. Alii semet mu-
neri instruendi parvulos consecrabunt, omnes 
autem germen et f e rmentum constituent novum, 
regenerandae societati civil i sane aptissimum. Haec 
considérantes cum jubilo jungimus voces nostras 
Psalmistae prae gaudio populum acl exultat io-
nem inci tant i : „Exultate in conspectu Ejus — 
patris orphanorum," ') dicentis filiis Archi-Dioe-
cesis suae: „Non relinquam vos orphanos."2) 

Silentio jam premere debemus alia magni -
lice fac ta : grandem residentiam primat ia lem, 
dicatum in sago et toga patientibus Archi-Epis-
copale liosocomium, consecratum magnae me-
moriae Cardinalis Pázmány marmoreum simu • 
lacrum et plurima alia, de quibus adnotasse 
sufficiat: „In omnem terrain exivit sonus eorum 
et in fines orbis ter rae verba eorum." :5) 

Ast vero, quantumvis magna atque splen-
dida sint externa ilia, ut i ta dicamus per Ar-
chi-Praesulem Nostrum in hanc Archi-Dioecesim, 
Clerum atque fidelem populum collata bénéficia, 

x) Ps. 67. 6. 
2) Joann. 14. 18. 

,3) Ps. 18, 5. 
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non tarnen sola sunt et uniea. Illorum quoque 
meminisse oportet , quae de salute animarum 
nostrarum sollicitus Archi-Praesul impendit fati-
gia, exantlavit labores. „Spiritus est, qui vivifi-
cat." *) Necesse est, u t ad repagula cordium de-
scendamus ibique in tueamur culturam illám spiri-
tuálém, quae sollicita curatione Archi Praesulis 
altiores in dies agit radices, uberes fer t et ube-
riores adhuc pollicetur fructus. Archi-Dioecesis 
haec, fulgore vi r tu tum Ejus i l lustrata, fide, reli-
gione, pie ta te florescit, et sicut odor agri pleni, 
cui benedixit Dominus2) usque ad finitimas re-
motasque regiones fama ejus suaviter effunditur. 
Sub sapientissimo Archi-Praesulis Nostr i guber-
nio maturan tur et perficiuntur omnia, quae vel 
florebant antea in culmo, vel in arista flavesce-
bant. Nulli parcens labori, nulla refugiens obsta-
cula, salutis animarum zelo inflammatus curas 
omnes impendit, u t commissum sibi gregem, ag-
nos et oves, in fidei et morum integri tate , in 
reverentia et adhaesione erga sacram Sedem 
apostolicam servare atque a venenatis pascuis 
defenclere possit. Lupos arcens ab ovibus et oves 
pascens verbo vitae, cibum cuique t r ibu i t pro 
captu congruentem. Yidemus enim Archi-Episco-
pum Nostrum velut e specula vigilantem, et at-
tenclentem sibi et universo gregi; videmus ovium 
suarum custodiae incumbentem, subditos tam-
quam filios et f ra t res diligentem.3) Yidemus, illos 
qui humana fragil i tate victi a t rami te recti ve-
rique deviarunt, arguentem, obsecrantem, incre-
pantem in omni pat ient ia et doctrina; videmus 
erga corrigendos saepius adhiberi benevolentiam, 
quam austeri tatem. Saepissime audivimus exhor-
tat ionem, vix unquam comminationem ; experie-
bainur charitatem, non sentiebamus potestatem. 
Temperabat mansuetudo rigorem, misericordia 
judicium, lenitas severitatem, haecque omnia pro-
fluebant e corde, paterno erga nos amore aestu-
ante adeo, ut si gloriari liceat, dicere possimus: 
„Charitas ejus in nobis perfecta est."4) 

E t haec Archi-Praesulis in nos Charitas exul-
tat ione movet animos, grati tudine implet corda 
nostra, revocatque nobis in mentem verba sancti 
Ignatii Episcopi Antiocheni dicentis: „Ubi com-
parebit Episcopus, ibi et multi tudo sit."5) 

0 Joann. 6. 64. 
2) Gen. 27. 27. 
3) Cone. Trid. Sess. XIII. De réf. cap. 1. 
4) I. Joann. 4. 12. 
5) Epist. ad Smyrn. tr. 1. 

Eminentissimus Archi-Praesul Noster die 
28-a Octobris anni labentis, anno et die sacer-
dotii sui jubilaribus, comparebit ad aram Do-
mini, u t jubilarem hostiam offerat Deo, in cujus 
fidelissimo servitio quinquaginta feliciter exege-
ra t annos, nihil unquam aliud quaerendo prae-
ter honorem Dei, suam suorumque stabilem fe-
licitatem. „Ibi et mul t i tu to erit." Erimus nos, 
quos ille in Christo genuit „patres Ecclesiae;" 
erit mul t i tudo populi „plebs sacerdoti adunata" 
et „pastori suo grex adhaerens." Erimus om-
nes in unum, animisque f'estivo oestro sublatis, 
palmis ad sidera prolatis voce concoi'di Deum 
precabimur, ut conservet, vivificet eum et bea-
tum faciat in terra. 

Supra laudatus s. Ignatius nexuin et vincu-
lum inter Episcopum ejusque Clerum sequenti 
pulchra similitudine i l lustrât : „Memorabile pres-
byter ium vestrum dignum Deo, i ta coaptatum 
est episcopo, u t chordae citharae. Propter hoc in 
consensu vestro ex concordi chari tate Jesus Chri-
stus canitur." 2) Ex concordi i taque ilia chari tate 
gratias agamus „Deo et Pa t r i Domini Nostri 
Jesu Christi," : i) quod nobis concesserit diem hanc 
magnam, in qua Archi-Episcopum jubilaria sacra 
l i tantem, pro sua nostraque salute preces coram 
Deo fundentem cernemus. 

Ut autem in par te solemnitatum ex inci-
denti faustissimi huj us eventus per Ecclesias 
Archi-Dioecesis celebrandaram, necessaria adsit 
unitas, sequentia statuimus. 1. In omnibus huj us 
Archi-Dioecesis, tarn parochialibus quam ordinum 
religiosorum Ecclesiis, solemnitas hacc praevie 
ex ambone populo fideli annuncietur. 2. Die so-
lemni ta tem praecedente i. e. 27-a Octobris circa 
vesperam spatio unius horae omnes campanae 
pulsentur. In civitatibus, ubi plures sunt Eccle-
siae et parochiae, quoad horam pulsandarum 
campanarum, habita rat ione circumstantiarum 
loci, DD. Curati Rectoresque Ecclesiarum, colla-
tis ad invicem consiliis inter se conveniant. 3. 
Die 28-a Octobris sacrum cum collecta pro Epi-
scopo, ad aram maximo, quo fieri potest, splen-
dore celebretur, concludendum cum hymno Am-
brosiano, cui praeter consuetam grat iarum ac-
tor iam orationem, addatur alia pro Episcopo ex 
Missa in anniversario consecrationis Episcopi su-

S. Cypr. Epist. 69. n. 8. 
2) Epist. ad Ephes. n. 8. 
3) Col. 1. 3. 
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menda. 4. Ad missam hanc studiosi et Juventus 
catholica sub manuductione suorum modera torum 
in corpore deducatur, curandumque, u t omnes in 
ambi tu parochiae existentes consociationis, soda-
litates, coetus cum suis vexillis compereant. 5. 
Ubi adjuncta admiserint , poterunt in scholis ca-
tholicis in honorem jubilantis Archi-Praesulis 
ceu Patr is parvulorum amantissimi, nec non au-
gendae filialis pietat is ergo, distinctae, cum cantu 
et declamationibus conjuctae Academiae, vel scho-
lares festivitates adornari. 

Nos autem omnes, Venerabiles ac Dilecti in 
Christo Fratres, jungamus orationes nostras pre-
cibus Archi-Praesulis, qui non cessât Deuin inter-
pellare pro nobis. Memores maximorum beneficio-
rum, quibus Nos cumulavit, Deum, „qui clat vi-
t ám et s a n i t a t e m " o r a b i m u s , ut fideli servo 
suo det sani ta tem et longam vitam. Implorabi-
mus copiam omnimodae benedictionis divinae, 
qua adjutus amplissimam hanc Archi-Dioecesim 
diutissime adhuc regere ac gubernare, creditum 
sibi Clerum atque Meiern populum ad por tum 
salutis aeternae perducere valeat. 

Gratia Domini No s t r i Jesu Christi, et Cha-
ritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit 
cum omnibus Vobis.2) 

Strigonii, festo SS. Nominis Beatae Mariae 
Yirginis, die 12. Septembris 1886. 

Joseplins Boltizár, m. p. Stephaniis Mojer, m. p. 
Episcopus auxiliaris, el. Episcopus Stagnensis, 

Vicarius Generalis Tirnaviensis. Vicarius Generalis Strigonensis. 

A budapest-belvárosi plébánia-templom története. 
Irta Németliy Lajos . 

(Folytatás). 

A plébánia történetében 1237-ben sajátsá-
gos intézkedésre ta lá lunk: ugyanis IV. Béla ki-
rály, emiitett év junius 23-án, mindkét Pest plé-
bániáit az ugurdi Belae f'ontis apátságnak,3) me-
lyet a király Péter Gorwei fiának, ki Gertrud 
királynét megölte, jószágaiból alapitott, kegyúri 
jogai alá helyezi, a mit Róbert esztergomi érsek 
is megerösitett. Kevéssel előbb 1239. Aug. 29-én 
a túlsó parton levő „Ecclesiam B. Gerardi M. de 
parvo Pest, seu Creynfeld" adományozta volt a 
nevezett monostornak, a mit Róbert esztergomi ér-

Eccli. 34. 20. 
2 ) I I . Cor. 13. 13. 
y) Wenzel, Arpádkori okmánytár, VII. 30. 

sek szintén megerösitett volt.1) Eme donatio kö-
vetkeztében, mint az oklevelek kifejtik, a templom 
összes tizedei s más jövedelmei az apátságé let-
tek. A lelkészeket az apát, vagy monostor mu-
ta t ja be az érseknek, kitől a megerősitést nyerik, 
így tehát Pesten csak az lehetett plébános, kit 
a Bélaforrás apát ja szemelt ki. 

Ezen intézkedést Pestre nézve annál kevésbé 
érthetjük, mert a szabad királyi városoknak 
mindég jogaik közé tar tozott a kegyúri jog gya-
korlása, a plébános választás, már pedig, ha hi-
telt érdemel az ország bíráinak 1496. évi itélő 
levele, akkor Pest szabadalmait már sz. István-
tól nyerte volna, mert ezek Pestet ama városok 
közé számlálják, melyeket sz. István látot t volt. el 
szabadalmakkal. Ilyenek: Alba, Buda, Esztergom 
és Pest.2) 

Tény az, hogy a pestiek szabadalmakkal 
bírtak és pedig már az 1244. év novembere 
előtt, a mely időből származik ama bulla, me-
lyet IV. Béla nevére, Salamon Ferencz szerint, 
I. Lajos idejében gyártot tak volt, mely gyártott 
bullának épp a pestiek valamely, már előbb nyert 
szabadalmi levele szolgálhatott alapul. Az 1244. 
bullának S. pontja így hangzik: „Egyházuk 
üresedése esetében lelkészöket szabadon választ-
ják, s a lelkész tudtuk és akaratuk nélkül nem 
nevezhet ki helyettest (vicarius).3) 

A mondottak szerint a pesti plébános kine-
vezése kettőnek volt jogában : a bélaforrási apát-
ságnak s magának Pest városának. Ha az előbbi 
gyakorolta e jogot, akkor Pest nem élvezhette 
teljesen szabadalmait ; ha pedig utóbbi gyako-
rolta azt, akkor a bélaforrási apátság kegyúri 
joga csupán a plébánia jövedelmeiből nyert elő-
nyökre szorítkozott, mint tényleg volt is. 

Hasonló eset fordult elő a budavári Nagy-
boldogasszonyról nevezett plébánia-templommal. 
Erre nézve a kegyúri jogot IV. Béla a nyulak-
szigetebeli apáczáknak adományozta. Ezzel se-
liogysem akar ta a budai polgárokat a plébános-
választási jogokban megrövidíteni, mert tényleg 
a nyulakszigetebeli apáczák e jogot soha sem 
gyakorolták, mivel mindeddig okmányokban erre 
eset nem fordult elő, de az okmányokból kitet-

!) Fejér, Cod. dipl. IV. I. 60, 68. Mindkét okmány-
ról Knavz, „Monumenta Eccl. Strig." I. 316. 1. 389. sz. és 
320. 1. 396. sz. 

Podliradszky, Buda és Pest volt régi állapotjuk-
ról. 74. 

3) Salamon fordítása szerint, Budapest története, II. 36. 
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szik, miszerint Béla a szigetbeli apáczáknak 
kegyúri jogait az „utilitás" és „alatur egenus" 
előnyeire szoritotta csupán, mert ezen a czimen 
az apáczák az egyház jövedelmeinek két harma-
dát kapták, egy harmadrész a szolgálatot tevő pa-
poknak maradván, mit azonban Monoszlay Lodomér 
esztergomi érsek 1285-ben IV. Honorius pápától 
nyert beleegyezéssel akként módositott, miszerint 
az apáczák csak egy harmadot, a papok pedig két 
harmadot kapjanak. Később ezen jogukról is le-
mondottak a szigetbeli apáczák, midőn számukra 
Hermann vári plébános és a budai polgárok 
a hévizi fürdőt átengedték, mit Lajos 1355-ben, 
Zsigmond 1417-ben megerősítettek.1) 

Érdekes tudnunk, miszerint Pest, mint egy-
házi község, a váczi püspöki megyéhez tartozott , 
mert a Wernher ügyét tárgyaló s imént emii-
tet t okmányokban, melyek 1235 tá ján keltek 
„Oven, Vaciensis Dioecesis" kifejezés gyakrabban 
fordul elő. Sőt Pest a váczi püspöki megyének 
egyik legtekintélyesebb községe volt, mert espe-
rességnek főhelye vala, a melytől az esperesi 
kerület nevét is nyerte. Már 1227-ben fordul 
elő pesti esperes, ki t „Ellu"-nak neveztek. „Ellu 
archidiaconus de Pest ."2) 

Sajátszerű viszony volt ekkor az egyházi 
joghatóság tekintetében Pesten ; Nagy- vagy régi 
Pest, mint láttuk, a váczi püspöknek egyházi 
joghatósága alá tartozott, mig a Danának jobb 
oldalán levő jrésze Kis- v. Uj-Pest, a „novus 
Möns Pestiensis"-sel együtt a veszprémi püspök-
séghez tartozott.3) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0K. 
Budapest, szept. 28. Anti-klerikalismus Olaszország-

ban. — A páholynak és leányának, a forradalomnak 
nem elég. ami eddig Olaszországban történt, sőt minél 
inkább emelkedik a szentszék hatalmi állása és tekinté-
lye, annál nagyobb dühhel iparkodik a páholy és a for-
radalom aláásni az egyházat, megtámadni az egyház fe -
jét saját otthonában, az örök városban és Olaszország-
ban. Szeptember 20-ikán, a Porta Pián keresztül Rómába 

x) Némethy, A budavári főtemplom története. 20. 
2) Fejér C. D. VII. 7. 217. A török kor ideje előtt 

gyakran fordulnak elő okmányokban pesti esperesek, 
s ez az egyházi hivatal még jelenleg is fennáll a váczi 
káptalanban, azonban Pest nélkül, mely, mint látni fog-
juk, az eszterg. érsekség joghatósága alá helyeztetett át. 

3) Bővebben hozzászóltam e kérdéshez: U j magyar 
Sión, 1877. 254. és 354. kk. 11. Ily czim alatt : Buda 
a veszprémi püspökségben az eszt. érsekség jogható-
sága alatt. 

behatolt piemonti hadsereg gyászos győzelmének szomorú 
évfordulóján, a páholy parancsából és embereik vezetése 
mellett az idén mindenféle erőltetett tüntetések voltak,. 
Rómában épp ugy, mint Nápolyban, Bolognában, Berga-
móban stb. S mig a „Pol. Korr." czimü lapnak, melynek 
viszonya a bécsi közös külügyi hivatalhoz eléggé ismere-
tes, a római távirat azt a hazug hirt hozta, hogy Rómá-
ban minden rendben van, hogy a legjobb viszony uralkodik 
a szentszék és a piemonti uralkodóház között, hogy a 
quirináli kormány mindent megtesz a pápaság tekinté-
lyének megóvására stb. stb.: addig Bolognában Saffi Aurelio 
tanár, az 1848-iki római triumvirátus egyik legszélsőbb 

.republikánus tagja, Bergamoban pedig a volt miniszter 
Spaventa s másutt mások a leghatározotabban tiltakoztak 
minden kibékülés ellen, a pápaságot odaállítván mint az 
„Itaha unita" legnagyobb ellenségét, ki ellen sikra szál-
lani a legszentebb hazafiúi kötelesség stb. stb. 

Ilyen és hasonló hangokkal szemben hiu erőködés; 

és szánalomra méltó munka ama szemfényvesztés, mit — 
ugy látszik titkos parancsszóra — a liberális lapsereg üz r 

el akarván ámitani a világot azzal, hogy a pápának nine» 
oka panaszkodni, hogy Rómában minden rendben van stb. — 
A pápaság mostani helyzete tarthatatlan és bármit is mond-
janak vagy Írjanak a páholy hősei, az bizonyos, hogy 
ama belső ellenmondás, hogy ugyanazon egy városban 
két souverain a souverainitás attribútumával ugyanazon 
időben egymás mellett legyen, soha semmi szofizmar 

semmi frázis által nem lesz eloszlatva. Ha az olasz garan-
tiatörvény — melyet tudvalevőleg a szentszék soha el 
nem fogadott — tényleg elismeri, hogy a pápa valósá-
gos souverain, akkor ezt exterritorialitás nélkül komolyan 
venni nem lehet. De különben, miért hivatkoznánk az 
olasz garantia-törvényre ? A piemonti kormány semmi 
jogon, legkisebb jogezim nélkül, csupa erőszakkal r a -
gadta magához 16 évvel ezelőtt Rómát és ennek kör-
nyékét, s bár a „fait accompli" és non interventio felfo-
gása szerint Európa államai tűrték ezt az erőszakot r 

azért örökké igazak maradnak épp ugy a jog elvei, mint 
az igazságosság követelményei. A jog örökké igaz el-
vein, az igazságosság örökké igaz követelményein semmi-
féle elmélet nem változtathat. Ujabb elméletek kétségbe 
vonhatják, tagadhatják ezt, de kétkedés, tagadás által ez 
az örökkévaló jog épp oly kevéssé szűnik meg, mint az 
Isten meg nem szűnik létezni, bármennyire kétkedjék vagy 
tagadja valaki az 0 létét. 

Ez — nézetünk szerint — az egyedüli helyes és 
igazságos álláspont a római kérdésben, amelyhez mi^min-
denkoron ragaszkodni fogunk. S mivel így fogja fel — 
igen kevés kivétellel — az összes kath. világ a római 
kérdést és mivel ezen meggyőződésének időről-időre ujabb 
és nyomatékosabb kifejezést ad a kath. világ, — mint 
ez nem régen Németországban történt : — azért felébred 
mindannyiszor a gonosz lelkiismeret az „Italia unitá"-ban r 

mely mint multis congesta rapinis zsákmányát biztonság-
ban nem látja, minden még a legkisebb mozgalomtól is 
veszélyeztetve hiszi. Bismarck közeledése és talán rövid 
időben várható teljes kibékülése a szentszékkel a római 
kérdés gyakoribb általánosabb erélyesebb szellőztetésével 
Olaszországot és barátait nyugtalanságba ejti és talán — 
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félelembe is. S azért mert félnek, erősen lármáznak és 
tele lármázzák a világot is. Legalább reánk ezt a benyo-
mást teszi, ha a liberális lapokban a fentebbiekhez ha-
sonló nyilatkozatokat olvasunk és ily irányú törekvéseket 
észlelünk. A „P. Lloyd" ma reggeli száma is Rómából 
hosszabb tudósitást közöl, mely tele van a legfurcsább 
állitásokkal. Anélkül, hogy minden egyes tételre kiter-
jeszkednénk, csak egyet-mást emiitünk. A „P. L." római 
tudósítója magasztalja az olaszokat, hogy ők katholicis-
mus és klerikalismus között különbséget tudnak tenni. 
Az a klerikalismus, melyet a liberalismus kigondolt és 
számtalan czáfolat daczára még mindig emleget, ez per-
sze nem a katholicismus ; de a katholicismus a papság 
•és a pápaság eszméjétől elválaszthatatlan ; klérus nélkül 
nincsen kath. egyház. Es ily értelemben a katholicismust 
ellentétbe hozni a klérussal badarság vagy gonoszság. — 
Hogy „a Vatikán a kath. vallást a hazafisággal összefér-
hetetlennek nyilvánította volna" egyszerűen hazugság ; hol, 
mikor, kiknek mondott ilyent a pápa? Mi az ellenkezőt 
já tszva bizonyítjuk be. Hogy Rómában annyi a szerzetes, azt 
könnyen megérthetné a P. L. tudósítója, különben mi 
köze hozzá? maga is bevallja, hogy „szabad államban az 
egyéni szabadságot tönkre tenni nem szabad." — Abban 
az egyben igaza van a P. L. tudósítójának, hogy a szer-
zetesek által vezetett iskolák Olaszországban — és talán 
másutt is — sokkal jobbak, mint az állami iskolák és 
hogy azért nemcsak a hithű katholikusok, de sok libe-
rális szülő is szivesebben küldi gyermekeit a szerzetesi, 
mint az állami iskolákba. 

De ezen — éppen nem szívesen bevallott, sőt nem 
kevés oldalvágással elmondott — tény nem a szerzetesek 
és az egyház érdekeinek elismerésére, hanem arra vezeti, 
hogy biztatja az olaszokat, emeljék az állami iskolákat a 
kath. iskolák magaslatára. Ami persze a liberális logika 
postulatuma, amint az ő jezsuita-ellenes dühöngése is. 
Azt vitatván ugyanis, hogy a kiüzetési határozatok még 
érvényben vannak, mint a kormánynak kötelességét ál-
lítja oda, a jezsuiták elüzetését — lévén egy 1860-ból 
származó törvény erre ! — Különösen most, a szentséges 
a tya 1886. julius 13-iki brevéje után, mivel „a jeszuiták 
tényleg a pápa világi hatalmának legbuzgóbb támogatói 
és Olaszország egységének és szabadságának legveszedel-
mesebb ellenségei." Igy szórul-szóra. Tehát a jezsuitákat, 
kiknek érdemeit a nevelés terén maga is kénytelen beval-
lani, azért, mert osztoznak az általános kath. meggyőződés-
ben a pápaság helyzetére nézve és ezt védelmezik, ki kell 
űzni, mig mindenféle jött-ment, anarchista, forradalmár 
és petroleur ember a törvény oltalma alatt áll ! Ez azután 
szabadság ! Ilyen kell Olaszországnak, a páholy és a for-
radalom kegyelméből egyesitett Olaszországnak! ? 

Németország, A Gusztáv- Adolf-egylet közgyűlését f. 
hó első felében tartotta a katholikus Düsseldorfban. Meg-
feledkezve a vendégszeretetnek megfelelő tisztességtudás-
ról, ez a nagygyűlés nem röstelt oly katholikus-, Roma-
ns jezsuita-ellenes lármát csapni a katholikus Düsseldorf-
ban, a milyennél vadabbat még a cammini prot. pastoralis 
-conferenczia sem tudott produkálni. Érteni érthető ugyan 
a fényes fejbúbu prédikátor urak dühe, de mi nem tehe-

tünk róla. Ér t jük , hogy valami sajátságos, titkos borza-
dálynak kell okvetetlenül megszállnia a „tiszta evange-
lium" lelki atyáit, midőn látni kénytelenek, miként 
„emelkedik előttük Róma mind magasabbra." Valóban 
lehetetlen, hogy izgalmas aggodalom ne szállja meg 
„békés" lelkületöket, a midőn számos protestáns hívőket 
„Róma utjain járni" és a jezsuitákat — Luther orszá-
gába visszatérni látják. Mi katholikusok a mi nagygyű-
léseinken a mi dolgainkkal foglalkozunk : protestáns 
atyánkfiainak gyűlései ellenben Róma-ellenes gyűlölet 
és jezsuita-ellenes rágalom nélkül el nem lehetnek. Egyéb-
iránt ez elég érthető dolog. A Róma-ellenes gyűlölet az 
egyedüli összekötő kapocs protestáns atyánkfiai körében, 
a mely különösen a Gusztáv-Adolf-Vereint összetartja. 
Leiköket csak nem adhajt ják fel ! Azonban igen feltűnő 
és nekünk katholikusoknak méltán fáj, hogy udvari pré-
dikátorok Berlinből és Potsdamból jöttek hangulatot csi-
nálni és a Róma- és jezsuita-ellenes hecczekhez a riadót 
megfúni. Mily hivatalos és félhivatalos lármát csapnának 
az urak Berlinben akkor, ha katholikus részről oly hi-

vatalos, félhivatalos és előkelő állású férfiak, mint From-
mel udvari prédikátor Berlinből és Rogge udvari prédikátor 
Potsdamból, hecczet insceniroznának — á paritás elvére tá-
maszkodva— a protestantizmus ellen! Frommelprédikátor 
ur még templomi festpredigtejébe is belevegyitette a Róma 
és jezsuita-ellenes kovászt. Öt bosszantja, ha némely katho-
likus theologus Rómában tanulja a theologiát ; a mi elég 
világosan mutatja, mi a czélja annak az igyekezetnek, a 
mely a katholikus theologusokat porosz állami intézetek-
ben szeretné kidresszírozni. A Gusztáv-Adolf-egylet köz-
gyűlése egész erejével azonban a jezsuiták ellen fordult. 
Ha a „kenetes" szónok uraknak hinni lehet, a jezsuiták 
Németországban, a Rajnánál, Posenben, Elsaszban „tönkre 
tették az evangéliumi egyházat." Ugyan édes Istenem, 
mi által, kérdezzük mi? Sem tüz, sem kard, sem börtön, 
sem száműzés, még csak a Falk-féle kivételes törvények 
sem álltak rendelkezésökre. Az ő fegyverők békés szel-
lemi fegyver: saját példás életök és az Isten igéje. E 
kettővel hódították meg a félrevezetett protestánsokat: 
mig protestáns fejedelmek erőszakkal tették katholikus 
alattvalóikat protestánssá. Hogy a svéd király szellemének 
örökösei még egy hatalmas protestáns császár védura-
sága alatt is a jezsuitákkal szemben szepegnek : ez, egye-
nesen kimondva, nagy szegénységi bizonyitvány. — Nagy 
inconsequentiába esett a tisztelt nagygyűlés, midőn a 
protestáns vidékeken mutatkozó katholikus hitterjesztés el-
len debachált. Evvel pálezát tört saját evangelizátorjai 
fölött, kik a katholikus országokat boldogítják és hálá-
ból, hogy megtüretnek, az illető országokat, mint Flied-
ner Spanyolországot, még meg is gyalázzák. Egyéb-
iránt jegyezzék meg maguknak a Gusztáv-Adolf-egylet 
szellemi lovagjai, hogy a katholikus Bonifácz egyletnek 
főfeladata a protestánsok közt szétszórtan élő katholi-
kusok hitének megőrzése. Ez pedig, ugy hisszük, talán 
csak nem lehet panasz tárgya. — Igen jellemző a len-
gyel-irtó porosz hajsza szellemére nézve az, hogy a 
Gusztáv-Adolf-egylet a fő „szeretet-adományt" a poseni 
„sanyargatott egyház"-nak szavazta meg. Ugyan ki sa-
nyargat ja a protestáns egyházat Posenben ? ! Mig ellen-
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ben a kath. egyház 14 teljes esztendeig a kulturharcz 
„kegyei"-t torkig volt kénytelen élvezni, és most a ka-
tholikus alattvalók zsebeiből is vett lengyel-irtó egyházi, 
iskolai és nemzetgazdászati rendszer Posenben csakis a 
protestáns települők malmára haj t ja a vizet. — Az is igen 
jellemző adat volt a jelentésben, hogy a katholikus Rhein-
landban a protestantizmus gyarapodik. Természetesen, 
mert sűrűn küldik oda a protestáns hivatalnokokat. Végre 
az is feljegyzendő körülmény, hogy a Gusztáv-Adolf egy-
let czéljaira a tanuló ifjúság akadálytalanul adakozhatik : 
mig a kath. Szent-gyermekség egyletének pártolása a 
kath. gyermekeknek tiltva van. 

Egyszóval : a Gusztáv-Adolf-egylet méltó a svéd 
királyhoz. Ehhez hasonlóan kitűnően ért Németország 
vallási békéjének zavarásához ! 

China. Legujalb hirek a kath. missiók üldözéséről. 
— Annyi vérontás után azt hihette a világ, hogy az 
üldözéseknek végök szakadt. Sajnos, ez nem következett 
be. A lyoni „Missions Catholiques" cz. folyóirat legújabb 
számából látjuk, hogy az üldözés hevesebb, mint bár-
mikor. 

Nevezett lap két levelet közöl a helyszínéről. Az 
egyik Martinet úrtól származik Hong-Haiból. Kelt Schan-
ghaiban aug. 6-án és igy szól : „Látván testvéreink, hogy 
a nyugalom visszaállni készül, testvéreink azt hitték, 
hogy az üldözésnek is vége szakad. Hanem a rablás és 
gyújtogatás újra terjed és a sutchueni missiót u j csapá-
sok árasztják el. Tegnapelőtt Hankeonból következő 
táviratot kaptam: „A seminarium jul. 25-én porrá égett." 
Ezek a szavak elég világosan tudtunkra adják, hogy 
a pekochoni seminarium, bár katonák őrizték, épp 
azon sorsra jutott, mint a schonkingi keresztény inté-
zetek. Long-Chonitchenben nincs többé collegium. Az 
egész tönkre van téve. Rablás, rombolás, tüz pusztitotta el. 

Más részről Chapuis ur, szintén ügynök, Hong-
Kongból aug. 12-én a következőket irja : „Rabló bandák 
támadták meg a pekochoni collegiumot puska és ágyú-
tűzzel. A Collegium teljesen tönkre van téve és kirabolva. 
2000 keresztény megmenekült. Végveszély fenyeget min-
den missiót." 

IRODALOM. 
Előfizetési felhivás. Bogisich Mihály cz. prépost 

és budavári plébános, f. hó 30-án megjelenő következő 
müvére bocsátott ki előfizetési felhívást ; „Dics-hymnus" 
főmagasságu és főtisztelendő Simor Simor bibornok, Ma-
gyarország herczeg-primása, esztergomi, érsek ur 1886. 
évi október hó 28-án tartandó aranymiséjének emlékére. 
A „Dics-hymnus," melynek szövegét és dallamát is Bo-
gisich irta, az esztergomi főmegyei papság által á tnyúj-
tandó „Diszalbumba is felvétetett. Megrendelhető szerző-
nél (Budavár, plébánia) vagy Rózsa Kálmán és neje könyv 
nyomdájában (VIII. ősz-utcza 30. sz.) Ara portomentes 
szétküldéssel 1 frt . 

— A váradi káptalan legrégibb Statútumai. A 
váradi káptalan megbízásából közrebocsájtja Bunyitay 
Vincze, a váradi püspökség könyvtárnoka, a magyar tud. 
Akadémia 1. tagja. Két hasonmással s három pecsétrajz-
zal. Nagyvárad, 1886. n. 8-r. XXIV. 107 1. 

— A kepe a Székelyföldön. Irta Veszély Károly 
prépost-plébános, az erdélyi róm. kath. Status-gyülés 
egyházi jegyzője. Gyulafehérvár, 1886. a püspöki lyceum 
könyvnyomdájában, 8-r. 23 1. Ara 20 kr. 

— Népiskolai jegyzőkönyv, elemi, felső nép- és 
polgári iskolai és tanító-képző-intézeti tanítók és tanító-
nők használatára szerkesztette Walter Károly, fővárosi 
tanító. Budapest, Sziklai és fiai kiadása. 

— Alkotmánytan. A polgári jogok és kötelességek 
rövid ismertetése. Népiskolai növendékek használatára. A 
legújabb törvények alapján irta Györffi I. Esztergom, 
1886. Buzárovits kiadása, 8-r. 36 1. Ara 10 kr. 

= Megjelent „VáCZ VárOS története" czimü mű 
VII. kötete, mely a főesperességek, plébániák, fiók-egy-
házak, a váczi római kath. plébániák, n. e. g., Kálvin- s 
Luther-hitö felekezetek, és zsidó hitközség történetét 
adja elég terjedelmesen. Ara 1 frt. Kapható a szerző-
nél, Karcsú A. Arzén sz. ferenczrendi kolostor főnökénél 
Váczon, intentiók végzéseért is. A VIII. vagyis a zárkö-
tet is még ezen évben fog megjelenni számos képpel. 

VEGYESEK. 
— Plebános-beiktatás. Vasárnap volt a terézvárosi 

uj plébános beiktatása. A beiktató tisztjét Cselka Nándor 
esperes ur végezte. Jelen volt a fővárosi hatóság részé-
ről Ráth Károly főpolgármester vezetése alatt több vá-
ros-atya. Stieber Vincze az uj plébános szép beszéddel 
köszöntött be híveinél. Délben fényes ebéd volt a VI., 
VII. kerületbeli kaszinó helyiségeiben. A fővárosi sajtót 
toaszttal dr Falk Miksa képviselte. 

— A csanádi egyházmegyében f. hó 21 -én volt a 
papi nyugdij-segélyalap ügyében a VII. közgyűlés. Veni 
Sancte után Dobó Miklós apát-kanonok, mint a közp. bi-
zottság elnöke, nyitotta meg az ülést. Az alap állása je-
lenleg 193,000 frt. Beható eszmecsere u tána gyűlés elhatá-
rozta, hogy a nyugdij a jövő évtől kezdve 700 ftról 800 
fr tra lesz felemelve. 

— Nikita montenegrói fejedelem különös kívánsá-
gára ő szentsége Milinovics Simon ferencz-rendi szerze-
test, a signi gymnasium tanárát, antivarii érsekké nevezte 
ki. Utóbbi már Rómába utazott. 

— Jacobini biboros államtitkár állapota mind-
inkább rosszabbra fordul. Podagrában szenved, s ennek 
folytán szive is meg van támadva. A beteg álmatlanság-
ban szenved, nincs semmi étvágya s majdnem képtelen 
a munkára. Jelenleg Genzanoban fekszik, hol nemrég 
három orvos tanácskozott állapota fölött. 

— A belga katholikusok Liègeben nevezetes congres-
sust tartanak f. hó 26—29-ig az ottani püspök elnöklete 
alatt Számos kitűnőség igérte meg megjelenését a kül-
földről is: Franczia- és Németországból, valamint Német-
alföldről. Ott van a többi közt Mermillod lansannei és 
genfi püspök. A tanácskozások tárgya a társadalmi kér-
dés általában, és különösen a munkás-ügy. 

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

Budapest 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.(Papnövelde-utcza 8. sz.) 

4 



: Megjelenik e lap heten- § 
\ ként kétszer : ; 

: szerdán és szombaton. È 
: Előfizetési dij: \ 
Ï félévre helyben s posta- : 

küldéssel 5 írt. î 
1 Szerkesztő lakása:Buda- Ê 
[ pest ,VIII. , József-körut § 
Ê 50., hova a lap szellemi = 
: részét illető minden kül- : 
: demény czimzendő. ; 

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

N E G Y V E N Ö T Ö D I K É V 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, október 2. 27. II . Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A budapest-belvárosi plébánia-templom története. — A szoczializmus és nihilizmus erede-
téhez. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Anti-klerikalismus Olaszországban. — R ó m a : A királyi kegyuraság állítólagos joga es 
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mas sorozata. — Katholikus Actio : A Sz.-I.-Társulat kebelében szervezendő „tudományos és irodalmi osztály" ügyében. — Vegyesek. 

A budapest-belvárosi plébánia templom története. 
Irta Németliy La jos . 

(Folytatás). 

A XIII. század első negyedében már több 
templom volt Pesten és egyszersmind szerze-
tes rend is, mert valamely 1283-ban kelt ok-
mányban emlitése történik a domonkosiak szer-
zetházának, ily módon : II. Endre király kötelezi 
magát, hogy „In doftao f ra t rum Praedicatorum 
de P e s t " f i z e t i le részletekben amaz összeget, 
melylyel az ország különféle templomainak adós 
volt. 

Ugyancsak 1233-ból való Bánfi Búzát levele 
is, melyet ő „Datum apud Pest u-ről keltez és 
függő pecséttel lá to t t ' el, mely utóbbi domonkos-
rendű szerzetes alakjával bir t . Nem valószinütlen, 
hogy Bánfi Búzát, az egykori bán, utóbb mint egy-
szerű szerzetes működött a pesti domonkos rend-
ház létrejöttén, melyet Besenyei Mihály és neje 
Anasztázia, valamint fia, György, Kenderes Ba-
lással együtt alapitának.2) E zárda, templomával 
együtt,tekintélyes épület lehetett , a m i r e II. Endre 
királynak imént emiitett rendeletéből lehet kö-
vetkeztetni, de még azon eseményekből is, a 
melyek benne a ta tár pusztítás alkalmával tör-
téntek s melyeket a következő fejezetben elmon-
dandók vagyunk. 

A plébániának hivei, vagyis Pest lakói, a 
a ta tár járást közvetlen megelőző időben több-
nyire németek valának. Nevezetesek ide vonat-
kozólag Rogerius mesternek a „Carmen misera-

Fejér, C. D. III. 2. 323. 
2) Ferrarius, De rebus Hung . prov. ord. Praedica-

torum, 59. 524. 

bile "-ben mondott szavai,1) melyekben Pestet 
nagy és gazdag német városnak mondja Budá-
val szemben a Duna tnlsó oldalán. 

Németek mindkét Pesten a magyarok bejö-
vetele óta lehettek, számuk sz. Isván idejében 
gyarapodott . Sz. Gellért idejében, Horváth Mihály 
véleménye szerint, leginkább ezek puszt í t ta t tak a 
pogány magyarok által. Ok kezelték a réven ki-
vül a budai szőllőket is, a mire nézve az első 
adatot az 1214. évből birjuk. Ez évből megvan 
azon okmány,2) melylyel Boleslaus váczi püspök 
a praemontreiek leleszi egyházát adományokkal 
ellátja és többek között annak adja budai szol-
leit is. Egy másik okmányból,3) mely 1240-ben 
kelt, bizonyos, hogy György telki és Lőrincz ka-
nai apátoknak 200 holdra menő, Kispest mellett 
fekvő telkeit, Olbranth fia Henrik, Willam, Her-
bota és Henrik harangöntő mester és praestaldus, 
nagy-pesti németek, bérbe veszik, melyeket Janus 
comes és Apa bántól nyertek és azoknak jogos 
bir tokát Béla magyar király jelenlétében a kis-
pesti szászok ellenében magoknak kivívtak. E 200 
holdon a németek szőllőket ültettek, melyek-
től a haszonbért és a veszprémi püspöknek a ti-
zedet megfizetni magokat kötelezték. 

Szépen kitetszik kivált az utóbbi okmány-
ból, hogy a nagypesti németek a kispesti szőllő-

*) 16. Fejezet. Schvandtnernél, I. 301. Pestnek nagy 
és tekintélyes voltáról ez időben 2 helyen tesz emlitést. 
Tamás sjpalatói esperes „História Salonitarum Pontifi-
cum atque Spalatensium" czimü müvében: „Pestum erat 
maxima villa" és „devenit ad villám magnam, quae sita 
est super ulteriorem ripam Danubii, nomine Pestum." 
Schvandtnernél: 603. és 606. 

2) Fejér C. D. III . I . 159. 
3) U. o. IX. XII. 657. 

2:7 
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ket bírták és művelték. Kispesten is németek 
laktak, akiket azonban az okmány szászoknak 
nevez. Legvalószínűbb — mint Salamon is véli1) 
— bogy a németek zöme a keresztes hadjáratok 
alkalmával telepedett meg mindkét Pesten. 

A németeken kivül laktak Pesten szaraczénok 
is, kik majd bolgároknak, majd izmaelitáknak 
említtetnek. Léteztek ilyenek már Béla király 
névtelen jegyzőjének idejében;2) az általa, ezek 
bejöveteléről közlött mesés dolgot már említettük 
volt. Mivel Anonymus castrumot emlit, melynek 
őrzése reájok bízatott, kötelességük lehetett ne-
kik Anonymus idejében, Pest falainak őrzése. 
Sokkal biztosabb adatokat szolgáltat számunkra 
III. Honorius pápa okmánj^a3) 1218-ból, ki a pesti 
szaraczenusokat „Saracenos de Pest" emliti, úgy-
szintén II. Endre királynak 1218-ban kelt ok-
mánya, melyben a király, ki jeruzsáleminek is 
neveztetik, Jolán nevü hitvesének, azon esetre, 
ha a keresztes had alatt meghalna, a pesti sa-
raczénok után járó jövedelmet adomáuyozta.4) 

A lakosság egyik csekély, de vagyonos ré-
szét képezték a magyarok is. Tanúskodik erről 
a domonkosiak zárdája alapitóinak névsora. 

Mily alakú 'lehetett Pest plebánia-temploma 
eme időszakban? Mennyire lehetett hasonló a 
még fenálló jáki, v. lébény-sz -miklósi vagy 
pedig a már romokban levő zsámbéki templo-
mokhoz, megmondani nem lehet. De van temp-
lomunkban első felépítése óta némely, habár 
csekély rész, mely egykori alakjára némileg hagy 
következtetni. E rész a templom déli tornyának 
belső éjszaki fala, metyen az árpádkori építé-
szetet világosan fel lehet ismerni. Mely építke-
zést, Pestnek egyedüli monumentális emlékét 
e dicső korból, Römer ismerte fel először 1864-
ben 5) és hozta köztudomásra. Átveszem szavait 
„Régi Pest" czimü müvéből: 

, , . . . Az első, a mi a délnyugati toronjHba 
való beléptemmel szemembe ötlött, azon legna-
gyobb gonddal faragott és összeillesztett északi 
négyszögű kőfal volt, mely az árpádkori építé-
szetet árulá el. De mily nagy volt meglepeté-
sem, midőn a falépcsőkön felfelé indulván, ott, 

Budapest története. II. 6. fejezet. 
2) Sajnos, Anonymusnak ideje ínég most sincs meg-

határozva. Az erre vonatkozó eszmecserét lásd : Századok, 
1879, 170, 249. 11. 

:1) Theiner. Yet. Mon. Hist. Hung. Sacrae I, 13. 
4) Fejér, C. D. III. I. 264. 
5) Pesti Napló 1864. nov. 10-ik szám, és „Régi 

Pest" 36. 

hol a lépcső tar tására beillesztett gerendázat a 
falat érinti, legszebb románkoru, körivü pár-
kányzatot, s felette a ritkán hiányzó román fo-
gazatot — ez a négyszögű köveknek kiálló élei 
által képeztetik — láttam. Önkénytelenül felki-
ál tot tam örömömben, hol nem is gyanitám, bár 
sokszor elhaladtam mellette, egy fal, mely Pest 
városa árpádkori templomának díszéről, talán — 
ha alapjai felismerhetők lennének — nagyszerű-
ségéről is fog tanúskodni! Az az egy legalább 
bizonyos, hogy a torony mostani déli falánál 
annyival beljebb-állott , a mennyivel a mai to-
rony szélessége által maga a templom is 
szélesbedett. Ezen disz felett áll egy lőrés-
idomu körívvel zárt ablak, melynek n j ilása mö-
gött i setétségben egyedül omladék látható." Igy 
Rómer. Mivel a templom nyugati homlokzatának 
fala, mely az imént leirt fallal derékszöget ké-
pez, ép oly módon és hasonló anyagból készült, 
mint az emiitet t fal, ugy hiszem ennek eg}7 ré-
sze egyidejű a toron}7 belső falával. A négyszögű 
faragot t t köveket oly szilárd faltapasz köti össze, 
hogy mig itt-ott a kő már porladozik, ez a kö-
vek közül kiállva mindenütt megvan s kőnél ke-
ményebbnek bizonyul. 

Ezek volnának, a mit Pest s vele temploma 
keletkeztéről és első korszakáról feljegyezhettünk. 
Első nyomai sz. Gellért püspök idejére vezethetők 
tehát vissza. A keresztes hadjáratok alatt töme-
gesen megtelepülő németek által hazánkba ho-
zott román sty Iben épül és Pestnek gazdag né-
met várossá tör tént fejlédésével együtt tekinté-
lyes épületté lesz. Az átvonuló minden nemzet-
beli keresztes lovagok meglátogatják. II. Endre 
keresztesei, thüringiai Lajos násznépei benne 
áj tatoskodnak. Szóval Pest város tekintélyével 
templomáé is emelkedik; s habár benne püspökség 
vagy káptalan kezdettől fogva alapítva nem volt, 
mégis az ország egyik legtekintélyesebb templo-
mává fejlődik, ha oly csapás nem éri vala, mely 
létét majdnem végkép megsemmisité. Ez a ta tár-
járás volt, melyről a következő szakaszban. 

(Folytatjuk.) 

A szoczializmus és nihilizmus eredetéhez. 
(Folytatás). 

Általában Herzen Sándort tekintik az orosz nihiliz-
mus szülőjének. Ez tagadhatlan. Herzen csakugyan egyike 
a legjelentékenyebb férfiaknak, kik ama szellemi mozgal-
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mat vezetik, melyből a nihilizmus fejlődött. Német pro-
testáns szülőktől származott s forradalmi eszméit a német-
franczia és angol irodalomból vette. 

Herzen maga mondja : „Csak akkor tanitottak kate-
kizmusra, mikor már Voltairet olvastam." 1) „Eszmény-
képem kezdetben Moór Károly, majd Posa márki volt." 2) 

Az egyetemen Hegel és St.-Simonért lelkesedett. 
„Fellépvén 1830. után a St.-Simonizmus, a szoczializmus 
nagy hódításokat tett Moszkvában. E tanban kedvezőbb 
irányt láttak, mint a milyent a politikai eszmék adhad-
tak, mert jól ismerték a közérdekeket, a közös földbir-
tokot (Mir) és a munkás egyesületeket (Arteli). Sokkal 
inkább születtünk szoczialistáknak, mint a nyugat-euró-
paiak. Moszkvában a szoczializmus karöltve haladt a 
Hegel-féle bölcsészettel. Minálunk ez természetes volt, 
mig a németeknél ez nem is lehetséges, miután a tudo-
mány és forradalom közötti szoros kapocs csak később 
képződött. Ismerték a szoczializmust, de nem érde-
kelte őket, mivel praktikus természetű. A németek 
megtették, hogy radikálisok levének a tudományban és 
cselekvésökben konzervativek maradtak. Ok forradalmá-
rok a papiroson, de csak nyárspolgárok a közéletben. 
A mi természetünkkel az ilyen dualizmus nem fér meg. 
Nálunk a szoczializmus csak természetes következménye 
a bölcsészetnek, a logika szabályainak alkalmazása az 
államra." 3) „Hegel bölcselete" — mondja Herzen memo-
irjaiban — a forradalom algebrája ; csak rosszul formu-
lázta, s ugy látszik készakarva." Hegeltől az „ifjú Orosz-
ország" átment Feuerbachra, Yogtra, Büchnisrre, Buck-
lere, Darwinra és Häckelre ; S. Simontól Fourierre, 
Proudhonra s különösen Owen Róbertre." 

A tudós Gagarin Iván herczeg, ki 1842-ben mint pá-
risi orosz-követségi titkár a kath. hitre tért, s nemso-
kára ezután Jézus társaságába lépett, egyik ismeretes ira-
tában, mely II. Sándor czár trónra lépte alkalmával 
jelent meg, igen érdekes felvilágosításokat nyújt arra 
nézve, hogy: miként keletkeznek és terjednek Oroszor-
szágban a protestáns nézetek, melyeket a forradalom ut-

Le monde Russe et la Révolution. Mémoires de A. Her-
zen. Paris. E. Dentu. 1860. p. 78: „Après avoir lu Voltaire je pas-
sai à l'étude du catéchisme." 

-) Id. ibid. p. 182 : „Mon idéal était Charles Moor ; mais 
je l'abandonnai bientôt et m'attachai au marquis de Posa. — Le 
saint-simonisme forma le fond de nos croyances, et il en compose 
toujours la partie essentielle." ib. p. 238. 

3) Alex. Herzen, Du développement des idées révolutionnai-
res : en Russie. Londres 1853. p. 131, 132 : „A Moscou le socialisme 
marchait de front avec la philosophie de Hégel. L'alliance de la 
philosophie moderne et du socialisme n'est pas difficile à conce-
voir, pourtant ce n'est que dans ce dernier temps que les Alle-
mands ont accepté la solidarité entre la science et la révolution, 
non qu'ils ne la comprissent pas auparavant, mais parce que le so-
cialisme, comme tout ce qui est pratique, ne les intéressait pas. 
Les Allemands pouvaient être profondément radicaux dans la sci-
ence en restant conservateurs dans leurs actions, poètes sur papier j 
et bourgeois dans la vie. Le doualisme nous est, an contraire an-
tipathique. Le socialisme nous paraissait être le syllogisme le plus 
naturel de la philosophie, l'application de la logique à l'état. Le 
St. Simonisme vague, religieux et en même temps analytique allait 
merveilleusement bien aux Moscovites. Après l'avoir étudié, ils 
passaient tout naturellement à Proudhon, comme de Hégel à Feu-
erbach. " 

törői és szövetségesei gyanánt jellemez. Miután megem-
lítette, mily rohamosan terjedtek el I. Sándor czár 
uralma alatt a nyugtalansági eszmék, s miként növeke-
dett a szabadkőműves páholyok befolyása, igy folytatja : 
„Miklós czár uralkodása alatt a forradalmi szellemnek 
terjedése kevésbé volt ugyan feltűnő, de nem kevésbé 
rohamos és nagymérvű. A német bölcselet, s névleg a 
Hegel-féle eszmék épen legradikálisabb irányukkal az 
egyetemi tanítás vontatóján át magának a kormánynak 
pártfogása alatt terjedtek Oroszországban. 

„Miklós czár uralkodásának kezdete óta élénken 
foglalkoztak ama gondolattal, miszerint a tanügyből min-
den külföldi elem kizárandó s nemzeti elemmel helyettesí-
tendő. De nem találtak elegendő tanárt , azért ilyenek 
képeztetéséhez kellett látniok. E czélnak elérésére csak 
egy mód vol t : bizonyos számú fiatal embert a kül-
földre küldeni, hogy ott nyerjenek kiképeztetést. De hova 
küldjék ? 

Egyrészt az alkotmányos, másrészt a kath. orszá-
goktól féltek. Azért tehát Berlinbe küldték a tudomá-
nyok jövendő bajnokait , a hol csakhamar megkedveltet-
ték velők a Hegel-féle eszméket. S daczára annak, hogy 
Sz. Pétervár figyelmeztetve lön a veszélyes irányra, me-
lyen az ifjak haladtak, bizonyos körülményeknél fogva — 
melyeket a történelem egykor talán föl fog deríteni — 
e figyelmeztetést nem vették tudomásul. Az egyetemek 
tanszékeit csakhamar e veszélyes enthuziasták foglalták 
el, s propagandájok rohamos haladást tőn. A néptanítók, 
tanárok, hírlapírók és irodalmárok buzgó apostolai le-
vének az eszmék és elveknek, miket az egyetemen elsa-
ját í tot tak. A czenzura és vám, a gyanakvó és folyton 
résen álló rendőrség a forradalmi eszmék és elvek terje-
dését nem akadályozhatta meg, miután oly formulákba 
valának öntve, melyeket csak beavatott értett.1) 

l) A qualifikálható tudományu bennszülöttek és akademice 
képzett oroszok száma ez időben mindazonáltal csekély volt. Már 
N. Péter, de különösen Miklós czár uralma alatt számos protestáns-
német vándorolt Oroszországba, hol a czárok őket minden hivatal-
nál és állásnál alkalmazták. Jelesen számos német-tanár lett meg-
hiva, kik a nihilizmus számára előkészítették a talajt. „Nagyobb-
részt hegelisták, pantheisták és materialisták valának. Az: egyete-
mek pantheisztikus iránya Miklós czárnál meleg pártfogásra talált, 
mert a kathedráról támadta meg a kath. egyházat, s annak törté-
netét eltorzitá. A pápát minden czivilizáczió megtestesült akadálya 
gyanánt tünteté föl, s a kath. llteraturában csak a pápaság védel-
mét látta. A kath. egyház ellen irányuló törekvések szükségképen 
elidegeniték az ifjúságot mindentől, a mi keresztény. Hogy becsül-
hették volna ez ifjak a kereszténységet, mikor annak legelterjedtebb 
képviselőjét, a kath. egyházat csak sötét foltnak vették, minden 
babona és nagyravágyás, minden bün és iszonyat fészke gyanánt 
tekinték ! Másrészt az egyetemi ifjúság jól ismerte saját egyházá-
nak papjait, kikről herczeg Dolgorucki „La Russie et les Russes" 
czimü müvében azt állitja, hogy „csak trágyának használhatók." 
Tudatlanságában, egyházi rendőrségfélévé degradált és a csuszás-má-
szásig alkalmazkodó, a nép kifosztásával vádolt, a hitkételyek megol-
dására képtelen orthodox papság schizmatikus egyházában az isteni 
tiszteletei" is minden fensőbb ihlettség nélkül végzi. Ily papság a 
tanuló ifjáságtól gúnynál és megvetésnél egyebet nem várhatott." 
Igy nyilatkozik az orosz viszonyokat saját tapasztalásából ismerő 
szerző a „Germania" 1878-ki évfolyamában „a nihilizmus eredeté-
ről." (1. k. 4. 1.) — Eckard Gy. német császári tanácsos egyik is-
mert pseudonym müvében igy nyilatkozik: „Mióta Stankevics a 
Hegel-féle bölcseletet Moszkvába importálta, a berlini Frigyes-Vil-

27* 
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Csak 1848-ban nyiltak meg az orosz kormánynak 
szemei, de nem rendelkezett hatásos gyógyszerrel. Sza-
porította az akadályokat, melyek a tudomány és eszmék 
terjedését gátolják, de a megmételyezett tanügyet egész-
séges elvek által kigyógyitani nem volt képes. A szeren-
csétlenül járt „nemzeti nevelést" az orthodoxia, autokraczia 
és nemzetiség elveire akarták fektetni, s a német- bölcseleti 
eszméknek, Feuerbach atheizmusának és az ultra-radikaliz-
my.s és kommunizmusnak diadalát segítették elö.al) 

A „Forthnightly Review"-ben mondja Boboruikin 
„Nihilizmus Oroszországban" czimü czikkében: „A nihi-
lista mozgalomnak bölcseleti alapját főképen a materia-
lizmus képezi. Önálló tudományos tevékenységnek hiá-
nyában, nem lehet csodálnunk, hogy bölcseleti és tudo-
mány-irodalmunk tulnyomólag csak átültetett. A türel-
metlen, tudnivágyó orosz-ifjuság az európai tudománynak 
távol fekvő mezőin gyűjtöt t , s a mi figyelemre méltót és 
feltűnőt talált, azonnal átültette hazájába. Ha közelebb • 
ről akar juk meghatározni a külföldi tudósokat, kik az 
orosz if júságot befolyásolták, s kik ennek következtében 
a nihilizmusnak tulaj donképeni teremtői : első helyen Feuer-
bacliot kell megneveznünk. A vallás lényegéről szóló fel-
olvasásait azonnal átültették orosz nyelvre, s minthogy ki-
nyomatása lehetetlen volt, l i thographírozott másolatok-
ban jár t kézröl-kézre az orosz közönségnél. Ezt követték 
Vogt, Büchner és Moleschott német materialisták. A há-
rom közöl legnagyobb hatást Büchner tett . „Erő és anyag" 
czimü müvével, habár ez is, — miután a német eredeti ki 
volt tiltva — csak másolatban czirkulált. A franczia sza-
bad, szellemüeket nem fordították le s nem is gyakoroltak 
közvetlen befolyást az i f j ú nemzedékre, miután Büchner 
és iskolája ugy is azokból meri te t t ; ugyanis minden ész-
szerűt és magát a lényeget Condillactól és tanitványaitól 
vették át. Csak most legújabban fordította le Bibikot 
Cabanis nagyhírű munkáját . A német szerzők után az 
angolok következnek, kik a nihilizmusnak fötekintélyei. 
Az angol olvasó talán csodálkozni fog, ha azt mondom, 
miszerint a nihilizmus theosophiájának „szentatyái" Mill^ 
Darwin és Lewes. Az orosz folyóiratok igen nagy rokon-
szenvvel fogadták Lewesnek „a mindennapi élet physiolo-
giáját" és „bölcselet-történetét." Mill az egész nemzedék 
előtt nagy tekintélynek örvend, habár néhány ultraradi-
kális már egynéhán^ véleményét megtámadta. Bölcsé-
szeti tekintélye általános csodálat tárgyát képezi. „Logi-

íuos egyetem bölcsészeti kara a törekvő orosz ifjúság Mekkájává 
lön. A harminczas években Hegel és tanitványainak kathedrája előtt 
egész sora ült az orosz ifjaknak, kik később nevezetes szerepet ját-
szanak. A két irány, — mely Oroszországot uralja — képviselői kö-
zöl különösen kettő beszéltetett magáról sokat- Katkow Mihály, 
1863.. óta a „Moszkvai újság" szerkesztője, s tiz éven át a nemzeti 
pártnak spiritus rektora, és Bakunin Mihály, a gárdatüzérség ex-
hadnagya, majd a „hallei évkönyvek" munkatársa, aztán forradalmi 
vezér Prágában és Drezdában, később szibériai száműzött, a Herzen-
féle Kolokol kiadótársa, végül pedig Európának leghirhedtebb de-
magógja és kommunistája." (Eckardt) „Aus der Petersburger Ge-
sellschaft." (5) 1880. 187. 1. 

*) Gagarin, La Russie sera-t-elle catholique ? Paris 1856. 
Németben: „Wird Piussland das Papstthum anerkennen?" Mit 
einem Vorwort von August Freiherrn von Haxthausen. Münster 
1857. 78. 1. kk. 

kaját," daczára annak, hogy antimaterialisztikus, a legfa-
natikusabb materialisták is idézik. Darwinnak „a fajok ere-
detéről" szóló munkája a nihilista kozmologiának sym-
boluma, a mechanizmus-elmélet követőinek evangeliuma. 
E tekintetben a nihilisták között nincsen nézet-eltérés. E 
könyv feltétlen tekintélye képezi minden derék neopky-
tának legszentebb hitvallását. Midőn Darwin müve meg-
jelent orosz nyelven (két kiadás : Sz. Pétervár és Moszkva,) 
néhány enthuziazta — kik a természettudományok ele-
meit sem birják — vad lelkesedéssel kiáltá : „Az ember 
féreg!" s még most is erősen hiszik, miszerint e tétel 
nem is szorul bizonyitásra. Ujabb időben Spencer Her-
bert müvei is, melyeket Tibién könyvkereskedő fordítta-
tot t le, nagy érdeket keltének az orosz szabadgondolko-
dóknál, de nem tettek szert oly nagy tekintélyre mint 
Darwin müve. 

A mult év végén egy az orosz viszonyokat jól is-
merő szerző irja Sz.-Pétervárról : „Ritkán találni férfiút, 
20 és 40 év közt, aki nem azon az uton haladna, mely-
nek végczélja a nihilizmus, vagy inkább a forradalom. A 
doktrinär liberalizmus ural mindent, ennek tanítványai 
innen és más városokból mint hivatalnokok, tisztek és 
magánzók az országba szétáradnak, hogy aztán vélemé-
nyeiket terjesszék, ez a mély elmeélü, s mégis vak libe-
ralizmus, mely a nihilizmust készíti elő. Csekély azok 
száma, kik a czárért sikra szállanak, akár azokat tekint-
sük, kik a szlávok történeti doctrinarizmusának hódolnak, 
akár pedig azokat, kik a czári trón liivei gyanánt szál-
lanak szembe a nihilizmussal. A századokon át folytatott 
centralizácziónak gyümölcsei most érnek. Gyámoltalanul 
kutat a kormány, hogy a székhelyen kivül hol állithatna 
szembe a forradalommal és frivolitással megfelelő erőket. 
Különös látvány : ott a kazáni egyház előtt ezren, meg ez-
ren követelik a meggyilkolt czár szentté avattatását, s itt 
Gatschinában, a czár hasztalan keres védőkart, mely a 
gyilkosokat tőle távol tartaná. Ujabb bizonyítéka ez an-
nak, hogy a t rónt csupán a felsőbb osztályok épsége 
tar that ja fen, s liogy a forradalom kezdetét ezen osztá-
lyok megsértése képezi. Hányszor nem emlékeztetnek ma 
egy Necker és Mirabeau idejére, a franczia arisztokracia. 
a parlamentek és a girondísták vakságára ! S nem fog 
elmaradni a többi sem : ott látjuk majd girondistáinkat, 
a bureaukratia liberális hőseit az ügyek élén látni fog-
juk. miként buknak az 1792-ikiek bukásához hasonlóan. 
Ma Gatschinába zárkózik a czár — miként Lajos Ver-
saillesbe. De távoznia kell majd innen is, s Moszkva lesz 
utolsó menedéke. Sokszor ismételtem már, hogy ha Orosz-
országot valami még megmentheti, a moszkvai Kreml, a 
hely, melyen N. Péter „Oroszországa" végződni fog és e már 
200 év óta vészes irányba terelt birodalom ismét egész-
séges alapokra fektethető leszen. 

Mindenesetre más alakban, mint a mostani. A for-
radalom által követelt népképviselet, — mely talán a 
titkos törvénykezésnek vége, s az óriási birodalom nyilt 
felborulásának kezdete lesz — csakis Moszkvában jöhet 
össze. S hogy ez az utolsó mód, mely a feloszlás tartha-

!) The Forthnightly Review. August 1868. p. 117—138. Peter 
Boboruikin : „Nihilizm in Russia" p. 118, 125. 
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tatlan állapotáról, melyben ma sinlödünk, kimenthet, nap-
ról-napra világosabb lesz. A mai helyzet sokáig nem tart-
hat, mert tökéletes anarchiára vezet." *) 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS OK. 
Budapest, okt. 1. Anti-klerikalismus Olaszország-

ban. II . — Ama szenvedélyes ellenséges áramlat, mely a 
„klerikalismus" nevezet alatt minden ellen sikra száll, 
ami katholikus, mely a pápát épp ugy, mint a papokat, 
az egyházat épp ugy mint a vallást legszívesebben ma 
szeretné eltörülni és megsemmisíteni, oly sajátságos egy 
jelenet abban a csontig velőig katholikus Olaszországban, 
hogy nem lesz érdektelen újból vele foglalkozni és ujabb 
tüneteit közelebb szemügyre venni. 

Nem szükséges konstatálni, hogy a rendbontó és 
felforgató elemek Olaszország kisebbségét képezik. Az 
igazi olasz és különösen az igazi római antiklerikalis-
musra képtelen. Az egy félrevezetett, megvesztegetett és 
elcsábított csőcselék, mely néhány hitehagyott szabadkő-
műves szájhős vezetése alatt kész rabolni és gyilkolni is, 
ha a szükség ugv kívánja, de nem egy társadalmi 
osztály, nem egy népréteg, melynek szavát komolyabban 
venni kellene. Rombolhat, pusztíthat, gyilkolhat és ra-
bolhat, mint mindenütt és mindenkor szokta művelni 
a csőcselék, kivált ha nyomorban van, mint az olasz 
buzzuri és lazzaroni rendesen, de ennek orgiái szerint 
akár megítélni az olasz viszonyokat, akár ezek miatt 
elitélni az olasz népet, az szerény nézetünk szerint téves 
és helytelen. Ha nem csalódunk az olasz viszonyok felfogá-
sában, akkor háromféle Olaszországot kell megkülönböz-
tetnünk : a hivatalos „Olaszországot," mely persze egész 
lélekkel ragaszkodik a status quo fentartásához, lévén 
ebben dicsősége és hatalmi állásának súlypontja ; a for-
radalmár Olaszországot, melyet a páholy eszközének te-
kint, de mely érezhetőleg fejére nőtt mesterének és sok-
kal tovább akar menni, mint ezt eddigi kényszerurai 
megengedni jónak látják ; és végre az igazi Olaszországot, 
mely' az apák hitéhez és kegyeletéhez híven, ha nem is 
idegenkedik attól, a mi a nemzeti öntudatnak hízeleg, még 
sem akar tovább menni a pusztulás müvében, ha vannak is 
talán sokan, kik kivált az „Italia unitá"-nak nem csekély 
mérvben örvendenek. A forradalmár Olaszország a hivatalos 
Olaszország különös kegyének örvendett eddig, nem 
mintha szeretnék, de mivel sokszor jó szolgálatot tett. Sok-
szor okozott ugyan elég kellemetlenséget is, kivált mon-
archiánkkal szemben, de jó volt hangulat-csinálásra és 
ijesztésre. Czéljukat sokszor elérték. A páholy szolgála-
tában álló sajtónak ugyanis sikerül elhitetni a világgal, 

egész Olaszország olyan, mint ez a tevékeny, moz-
gékony, mindenütt mutatkozó, elég segédeszközzel ren-
delkező, a kormánytól komolyan soha el nem nyomott 
forradalmár Olaszország. A satus quo fentartásának szük-
ségességét ezen forradalmár párttal iparkodtak ad evi-
dentiam bebizonyítani és voltak, kiket ezen érvelés meg-
győzött. A „Pester LI." pl. — hogy csak egy példát 

3) Kölnische Zeitung" von 20. Decemb. 1881. Nr. 352 2. Bl. 

mondjak — mult számunkban idézett tndósitásában ezen 
felfogásnak látszik hódolni. Már akkor mondottuk, hogy 
téved és ma alkalmat veszünk magunknak újból ezen 
kérdésre visszatérve a „Moniteur de Rome" nyilatko-
zataiból kimutatni, hogy voltaképpen hogyan áll az 
antiklerikalizmus kérdése. Szept. 23-iki számában az 
antikatholikus mozgalomra nézve három irányt különböz-
tet m e g : az első irány, mely egyenes ellenségeskedés a 
katholicismus és minden vallás iránt, a másik irány a 
mérsékeltek naiv doctrinariusmusa, mely különbséget tesz 
a „klerikalismus" és a vallásos érzület között ; „ezek — 
úgymond a Mon. de Rome — a reászedettek vagy liypokri-
ták, kik mitsem tanultak és játéknak áldozatává lesznek" ; 
a harmadik irány az okos és körültekintő emberek zava-
rában nyilvánul, kiknek nincsen bátorságuk helyteleníteni 
e mozgalmakat, jóllehet érzik és belátják azok haszonta-
lanságát és veszélyeit. De mind a három irányzat állást 
foglal a pápa ellen. Az exminiszter Spaventa bolognai 
beszéde, mint az idézett római lap mondja, nem annyira 
harczi programm, mint inkább kiutasitási parancs a pápára 
nézve. Ez a harcztér kinézése. A radikalisok azok, kik 
azon ürügy alatt, hogy a „politikai klerikalizmus" ellen 
harczolnak, szabad féket eresztenek a mindnnnemü val-
lásellenes szenvedélyeknek és gyűlöletnek. Csak ha ren-
detlenséget szit a szivekben és az utczákon, csak akkor 
remél élni és diadalmaskodni a radikalismus. Es azért en-
nek kellenek a tüntetések. S hogy mennyire igaz, mit 
az idézett római lap mond, nemsokára beigazolta a Ró-
mában mult hó 26-án véghez ment Lucatelli-féle tünte-
tés. Az 1861. szeptember 21-én egy pápai csendőrön 
elkövetett gyilkosság miatt jogérvényesen kivégzett Luca-
telli Cesar holttetemeit a Campo Veranora vitték át, per-
sze megfelelő tüntetések mellett. A „Moniteur de Rome" 
jelentése szerint vagy 10 ezer ember volt együtt és az 
ott mondott beszédek és orditozások elég világosságot 
vetettek az „antiklerikalis mozgalom" természetére. „Le 
a papokkal, le a Vatikánnal!" stb. ily hangok, vagy pl. 
ily nyilatkozatok : „Le kell ütni a papokat, mert ha ma 
nem ellenségei Olaszországnak, lehetnek azokká holnap!" 
stb. világosan muta t ják , mily természetű az a liberálisok 
által annyira dédelgetett antiklerikalismus. Valóban le-
vették az álarczot. Megmutatták, hogy kicsodák. Minden-
nek ellenségei, ami katholikus ; a pápának, a papoknak, 
a szerzeteseknek, a kath. öntudat és lelkiismeret ellen-
ségei. Hatalmas egy tűzijáték az, mely megvilágositja an-
nak az állitásnak tarthatatlanságát, hogy ezen mozgalom 
teljes tiszteletben tar t ja a vallást és az egyházat. Ez a 
radikalizmus, mely egész meztelenségében mutatkozott 
Rómában. „Es a bűnösök — mint a Mon. de Rome he-
lyesen mondja — nem a szegény munkások, nem az az 
egynéhány egyesület, melyek csak néhány politikai iz-
gató áldozatai, de a bűnösök a miniszterek, a kormány, 
a sajtó, mely félelemből vagy számításból fúj ta ezt a ve-
szedelmes-lángot." 

A Lucatelli-féle tüntetés ujabb bizonyiték a pápa-
ság mostani tarthatatlan és méltatlan helyzete mellett. 
Ilyen tapasztalatok után ki tartaná lehetetlennek, amit a 
„Rasegna" aka r : „Le kell bontani a Vatikánt, egyik kö-
vét a másik u tán!" Hát csak mondják tovább is : minden 
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rendben van. a pápa feltétlen függetlenséggel töltheti be 
hivatását, miért nem lép ki képzelt fogságából, hogy áldja 
meg népét? ' stb. A radikalismus hivei a legjobb apolo-
géták a pápaság mellett és leghivebb tolmácsai az „an-
tiklerikalismus" igazi törekvéseinek. 

Bár csak megnyílnának azok szemei, kiknek köte-
lességük volna ezen állapotok felett komolyan gondol-
kodni és azután cselekedni ! ? 

Róma. A királyi kegyuraság állítólagos joga és a 
piacet vagy exequatur Olaszországban. — A konziszto-
riumi ügyvédek jogvéleménye e fontos kérdésről, mely a 
szent atya elé terjesztetetett, következő lényegesb fejte-
getéseket tartalmaz : 

„Fölforgattatván nemrég az államok, melyekre Olasz-
ország föloszlott, és az olasz királyság uj alakban s uj 
törvényekkel rendezkedvén be, fölmerült a kérdés, „váj-
jon ezen királyság kormányzói birják-e a jogot, melylyel 
a szentszék külön engedménye vagy általa adományozott 
előjog erejénél fogva a régi fejedelmek föl voltak ru-
házva jelölni vagy bemutatni alattvalókat egyházi java-
dalmakra, nevezetesen metropolitai, kathedrális egyházak 
székeire és apátságokra." Ezen kérdés megvizsgáltatván 
s éretten tanulrnánvoztatván a sz. konzisztorium ügyvé-
deinek kollégiumában, e kollégium azon nézetet vallja 
vala, hogy a fönnevezett jog és kiváltságos szabadalom 
valósággal nem illetik meg az olasz királyság uralkodó-
j á t ; következésképen az apostoli szentszék föltétlenül sza-
bad a pásztorok megválasztásában, kiket Olaszország egy-
házainak kormányzására meghiv, és a megválasztottaknak 
teljes jogukban áll a javadalom teljes birtokába lépni a 
polgári hatalom engedélye vagy beleegyezése nélkül." 

Ezen döntvény igazolására a konzisztoriumi ügyvé-
dek testülete emlékeztet arra, hogy az összes egyházak 
összes javadalmainak betöltése (proviziója) a szuverén pá-
pát illeti meg a legfőbb s föltétlen hatalom erejénél fogva, 
melyet Jézus Krisztus adott Péternek s utódainak. Ekkép 
a pásztorok megválasztása az összes egyházak számára is 
mindig a szuverán pápákra tartozik, akik a legrégibb 
időktől fogva megszabták a választás különböző módoza-
tait és az idő s hely különböző viszonyai szerint külön-
böző személyeket ruháztak föl a hatalommal megválasz-
tani például a püspököket. A XIV. század kezdetén „Ad 
regimen de praebendis" kezdetű irat és azután a pápai 
kanczellária II. (ma III.) szabványa által a szuverén pá-
pák a szentszékre vetették vissza a püspökök választá-
sának jogát, ami kezdetben korlátlanul történt ; utóbb a 
laikus fejedelmeknek adományozták a hatalmat, hogy 
egy vagy több papot mutassanak be, akik közöl a szent-
szék kiválasztotta azt, kit legalkalmasabbnak itélt. 

Ezen hatalom azonban egészen apostoli engedmény-
től függ, még ha különben a fejedelmek s uralkodók 
kegyurai az egyes egyházaknak, mert a szigorú jog ér-
telmében a laikus kegyuraság nem jár szükségképen az 
egyházi praelatusok megválasztásával, kinevezésével vagy 
bemutatásával. 

„Teljes joggal utasíttatott vissza és vettetett el azon 
udvari jogászok nézete, — folytatja a jogvélemény — akik 
elvakítva a királyi bíbor fénye által, a korona jogai közé 

sorozták eme kinevezési és bemutatási jogot. Különben 
a leghiresebb jogtudósok, még a spanyolok s francziák 
is tényleg elismerték, hogy ez a szentszék által adomá-
nyozott kiváltság ; ugyanez áll azon tudósokról, akik vi-

i tat ják az idegen fejedelmek kegyuraságát országaikban, 
mint kitűnik Barbosa, Lotter, Viviani, Lambertini, Gon-
zalez, Garzia és mások müveiből, kiknek nézeteit nagy 
számmal gyűjtötte egybe Fernandez „Basis pontif. ju -
risdictionis" czimü munkájában (Tract. II. Fond. 2. Quae-
stio 7.) 

„Ami illeti Olaszországot, kétségen kivül áll, hogy 
a szuverén pápának joga van szabadon adományozni az 
egyházi praelaturákat, hacsak ez nem engedményeztetett 
adomány vagy külön kiváltság által némely uralkodók-
nak, amint ezt Fleury Claudius, habár kevéssé kedvezett 
a szentszéknek, maga is elismeri müvében. (Institution du 
droit ecclesiastique, I. partie, chapitre 10.)" 

A konzisztoriumi ügyvédek kollégiuma ezután be-
bocsátkozván a kérdés történelmi feltételeinek vizsgála-
tába, emlékeztet az egyezményekre, szerződésekre s egyes 
megállapodásokra, melyeknek erejénél fogva a szavojai 
nagyherczegek, utóbb szard királyok, továbbá Nápoly s 
mindkét Sziczilia királyai, a lombard-velenczei fejedelmek, 
Toszkána nagyherczegei, Parma, Piucenza és Modena 
herczegei gyakorolják vala a választás s jelölés jogát. 
Mindegyikükre nézve azonban egy s ugyanazon igazság 
tűnik ki ezen kiváltságot adományozott okiratok szöve-
géből, melyet a jogvéleuieny következőleg fejt ki : 

„A szóban lévő engedmények puszta olvasása vilá-
gosan kimutatja mindenkinek, hogy az olasz feje -
delmek a kinevezés s bemutatás ezen jogát nem birták 
kiváltságos szabadalom mint oly jog alapján, mely vala-

i mely tett alapitás vagy adományozás czimén reájuk ru-
; háztatott volna, hanem egyedül a szentszék külön kegyé-

ből s leereszkedéséből, aminthogy a nevezett okmányok 
szövege világosan kegyről s engedményről szól, mint ez 
kiderül a szavakból, melyekkel ott gyakran találkozunk : 
Favore Ijenevolentiae specialis permittimus ; — ut singu-
iaris benevolentiae testimonium concedit indultum ; — 
ut verae ßrmaeqae amicitiae testimonium cedit nomina-
tionem.11 

Még egyéb is kitűnik a szóban lévő szövegből. Ezt 
! a jogvélemény következőleg fejti ki : 

„Azonfelül az emiitett engedmények által be van 
! bizonyítva, hogy a bemutatás s kijelölés előjoga, melyet 

a szentszék a fönnevezett fejedelmeknek adományozott, 
! nem ruházható át idegen utódokra, következésképen az 
í olasz királyság kormányzóira sem. E tényállás nyilván -
! való a nápolyi, vagyis két-szicziliai királyság egyházai-
; rol. Mert az 1811-diki konkordátumban, mely mint mond-

ják, az előző egyezmények helyébe lépett és a bemutatás 
jogát kiterjeszti a királyság összes egyházaira, megálla-

I pittatott, hogy a kijelölés és bemutatás ezen joga illeti 
! az uralkodót és utódait a királyságban, föltéve, hogy ka-

tholikusok és az ö leszármazottjai, mely szók meghatá-
rolják a kiváltságot, amely nemcsak személyi, de családi, 
és amely egyedül azokra szoríttatott, kik a fejedelemtől 
származnak és a királyságot kormányozzák." 

„Igaz ugyan, hogy a többi államokra nézve a le-
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származottakról szóló föltétel nincs kifejezve ; de vala-
hányszor szó van utódokról, mindig hozzátétetik, az „ö" 
utódai ; ami közönséges értelemben jelzi azokat, kik az 
uralkodó ha ta lmat örökösödés és utódlás jogán veszik 
át. Az okmányok szövege, a jogi föltevés és a gyakor la t 
egyaránt megállapí t ják, hogy ilyen ez engedmények ér-
telme." 

A konzisztoriumi ügyvédek kol légiumának jogvéle-
ménye e három szempontból kifej t i az ügyállást a bizo-
nyítékok elősorolásával és a ha tározot t következtetésre 
jut, hogy az olasz kirá lyság jelen kormányzói semmiféle 
jogczimen sem igényelhetik az előjogok gyakorlását , me-
lyek oly személyeknek, családoknak vagy koronáknak 
engedélyeztettek, amelyek nem léteznek többé az előjo-
got vagy engedményt adományozott okmányok által föl-
tételezett viszonyok közt." 

Az olasz királyság kormányzói a királyi piacetben 
vagy exequatur-ban könnyű szerét bi rnák ugyan, hogy 
akadályt gördítsenek az u j püspökök s főpapok jogha tó-
ságának gyakorlása elé. Ámde ebben — mint a jogvéle-
mény mondja — u j abb sérelem van a jog ellen, és aki 
szereti az igazságot és tisztességet, annak szemében mi 
sem lehet világosabb, mint a piacet vagy exequatur t a r t -
hatat lansága, amely belenyúl az egyház kormányzatába 
és gátul emelkedik a szentszék rendelkezései elé. 

A jogvélemény e tekinte tben idézi az elveket, és 
következtetéseket von le, melyeket jó lesz megismerni a 
konzisztoriumi ügyvédek döntvényének szövege szer int : 

„Az egyház tökéletes társaság, különböző a polgár i 
társaságtól ; mindkettőnek megvannak a maga jogai s 
határai . H a a szuverén pápa az összes fejedelmeknek 
meghagyja hata lmuk szabad gyakorla tá t , viszont a fe-
jedelemnek meg kell hagyni a pápának az ő hata lma 
szabad gyakorlatát . Igen nagy tévedés tehá t a polgári 
hatalom jogai közé sorozni a lát tamozás, következéskép 
a megengedés vagy megakadályozás jogá t arra nézve, 
amit az egyház rendel vagy tesz. 

„Mutatja ezt maga a tör ténelem ; mert ha e j o g 
lényeges kelléke volna a polgári ha ta lomnak, nemcsak 
igen régi, de a társadalommal magával vele született 
volna. Ámde bizonyos, hogy ezen királyi piacet vagy 
exequatur ismeretlen vala az egyház első t izennégy szá-
zada alatt, hogy nagy nehezen s lassankint csempészte-
tett és tényleg csak az utóbbi században jö t t gyakor la tba 
némely vidékeken Jansenius és Febronius szakadárok által. 

„A római pápák azonban siettek ünnepélyesen kár -
hoztatni eme tanokat és a fönnemli te t t királyi piacetet s 
exequaturt . Ennek bizonyságául elég idézni 1715-ből 
XI. Kelemen „Accepimus" és ugyanannak 1719. aug. 
13-ról kelt „Apostolatus nostri" kezdetű bulláit, valamint 
XIII . Kelemen apostoli leveleit, nevezetesen az 1766. jun . 
25-ről és 1769. jan. 30-áról kelteket, melyek e szókkal 
kezdődnek: „Quam graviter" és „Al ias ad Apostolatus," 
végül IX. Pius pápának 1853. máj . 9-ről kelt „Probe nos-
tisu kezdetű konstituczióját. 

„Egyébként a Ferraris által az ő kánoni könyvtárában 
a „Placitum regium" szónál idézett nagytudományu s mű-
veltségű irók legyőzhetetlen érvekkel bebizonyiták, hogy 
ez igény ellenkezik az igazsággal s jogossággal, hogy 

észellenes és vakmerő. És amikor az egyház nagyobb ba-
jok kikerülésére s más akadályok elhárítására azt néha 
megtűr te , ezért nem lehet mondani, hogy az kevésbé sé~ 
relmes az egyház szabadságára és kevésbé ellenkezik szent 
jogaival . 

„E piacet kimentésére s védelmére hiába s tévesen 
emlegetik a polgári társadalom jogát a védelemre más 
társadalmak üzelmei ellen, minthogy azon kívül, hogy 
vakmerőség ily gyanúsítást emelni az egyház ellen, amely 
inkább a polgári ha ta lmat vehetné gyanúba, megjegy-
zendő még az, hogy a laikus hata lom semmi esetben nem 
léphetne föl más indokkal, mint hogy védekezik és óva-
tos a maga határai között . Azért minden ép érzékű em-
ber lá that ja , hogy a polgári hatalom az ürügy alatt, 
hogy szuverénitásának jogai t védelmezi, nem vesz czélba 
mást, mint hogy rá tegye a kezét az egyház kormányzá-
sára szabadságának s tekintélyének megszoritása végett . 

Az egyház jogainak ily súlyos és gyakori megsérté-
sével szemben, főkép az üresedésben lévő székek betöl-
tése körül, bizonyára megegyez a jogossággal : megszün-
teknek s mindenesetre visszavetteknek kinyilatkoztatni a 
kivál tságokat s engedményeket , melyek más korszakban 
adat tak az olasz ál lamok uralkodóinak egyházi méltósá-
gokra való kijelölésre s bemutatásra ; következésképen 
kijelenteni, hogy a szentszék teljesen szabad a mondott 
méltóságok megválasztásában s adományozásában; kár -

j hoztatván újból a piacet vagy exequatur használatát , 
mely a választás eredményei elé akadályokat gördit vagy 
késedelmét okozza. 

E k k é p határozta és megszavazta egyhangúlag a 
szent konzisztorium ügyvédeinek a ft . dékán ügyvédnél 
egybegyűlt kollégiuma." 

Alibrandi Vidor, konzisztoriumi ügyvéd, t i tkár. 

IRODALOM. 
Előf izetés i fö lhivás . 

A Szent-István-Társulat a bibornok hg-pr imás ő 
eminencziája , társulatunk fővédnöke aranymiséjének meg-
ünneplésére országosan megindult mozgalomhoz azzal 
kivánt csatlakozni, hogy ő eminencziájának a társulat 
nagygyűlésein mondott megnyitó beszédeit összegyűjtve 
díszes kiadásban közrebocsá j t ja . 

E beszédgyüj temény a tagil letmények sorozatán kí-
vül jelenvén meg, ar ra ezennel előfizetést nyitunk. E g y 
példány ára egy forint . Az előfizetési pénzeket e hó 25-ig 
ké r jük a Szent-István-Társulat igazgatóságához (IV. lö-
vész-utcza 13.) küldeni. 

Budapest 1886. október 1. 
Az igazgatóság. 

= Értesítés. — Arvisenet kitűnő müve, a „Memo-
r ia l s Vitae Sacerdotal i s ," melyet egy jótékony főpap 
tetemes, majdnem 1200 f'rtra rugó költséggel a minap ki-
adott — ezentúl intencziók mellett is kapható lesz. A ki-
adót ezen elhatározásra azon megfontolás birta, hogy 
így talán a legszegényebben dotált lelkészek is meg fog-

! ják azt venni s hogy így, elkelvén a nyomato t t 2000 pél-
dány, a befolyó teljes jövedelem előbb lesz a kitűzött jó-
tékony czélokra fordítható. Valóban kívánatos volna, hogy, 
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ha egyébért nem, legalább a nemes czél iránti tekintet-
ből a még meglevő, mintegy 1700 példány minél előbb 
elkeljen. Hisz a kik megvásárolják, azok nemcsak hogy 
egy nélkülözhetetlen könyvet szereznek meg maguknak, 
melyből papi hivatásuk minden egyes cselekvényére ujabb 
lelkesülést menthetnek ; hanem azonfelül irgalmassági 
cselekedetet is gyakorolnak, a mennyiben pénzökkel jó-
tékony czélok előmozditásához járulnak. Egyelőre a kiadó 
nincs azon helyzetben, hogy a kötetlen vagy kötött pél-
dányok után végzendő intencziók számát határozottan 
megjelölje : ez függ az intencziók minőségétől ; annyit 
azonban tájékozásul előre is mondhat, hogy a kötetlen 
példány után négynél, a kötöttek után pedig hatnál több 
intenczió nem lesz végzendő. A kik tehát ily módon inten-
cziók vállalása mellett, kivánnak e becses mü birtokába 
jutni, forduljanak egyszerű levelező lap utján alulírotthoz, 
ki a megrendelt példányokat azonnal bérmentve fogja 
megküldeni. — Növendékpapoknak a mü ezentúl kedvez-
ményes áron adatik : a kötetlen 55 krért, a kötött 1 f r t 
5 krért — mely összeg előleges beutalványozása után a 
könyv bérmentve fog nekik is megküldetni. Másokra nézve 
a mü ára marad a régi — t. i. a kötetlen példányé 80 
kr., a kötetté pedig 1 fr t 40 kr. A mü ujabb ismerte-
tésébe mi nem bocsátkozunk ; megtették ezt helyettünk 
a lapok, itthon ugy, mint a külföldön: mindegyik azon 
meggyőződésének adott kifejezést, hogy mig a mü első 
része, mely kenetteljes szavakban szól a pap szivéhez, 
nagyon alkalmas arra, hogy a pappal hivatását megsze-
rettesse; addig a másik rész, a „Yade Mecum," a pap-
nak valódi mindennapi kenyere — mert ebből végezheti 
reggeli, nappali és esteli ájtatosságait : gyónásait ; elmél-
kedéseit ; előkészülhet belőle a szent miséhez, a szentsé-
gek kiszolgáltatásához ; végezheti belőle a különböző be-
nedictiókat, a betegek látogatását, az utolsó kenet feladá-
sát, a hálaadás a szt. mise után stb. A müvet első sor-
ban a hazai papságnak szánta a nagylelkű s áldozat-
kész kiadó : ép azért nem bocsátotta még a külföldi 
piaczra, mely magas rabatt-követeléseivel a várható jö-
vedelemnek legalább is negyedrészét elvonná a jótékony 
czéloktól ; de ha ezen felhívásnak és ismételt ajánlásnak 
sem lenne kívánt sikere, akkor kénytelen lesz a kiadó a 
külföldi papság buzgóságát és áldozatkészségét is igénybe 
venni. — Kérjük a kath. hazai lapokat e sorok szíves át-
vételére: 

Kalocsa (Pest m.) 1886. szept. 29. 
Kleiner Lajos, . 

az érseki nagyobb papnövelde-aligazgatója. 

— Jelentés. Teljes tisztelettel értesítem a főt. hazai 
papságot, hogy „Egyházi Beszédek hármas sorozata" 
czimü, a budapesti magy. kir. egyetem hittani kara által 
négyszáz forint pályadijjal kitüntetett három kötetes 
müvem a 7 frt készpénz mellett 28 miseintentió elválla-
lásával is még mindig megrendelhető. Kalocsán, 1886. 
szept. 22. Pákolicz János, főegyházi hitszónok. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
= A Szent István-Társulat kebelében szervezendő 

„tudományos és irodalmi osztály" ügyében kath. irók 
és tudósok által f. é. aug. 7-én tartott nagy értekezlet 
részéről megválasztott és az ügy szorgalmazásával meg-
bízott értekezleti tisztikar elnöksége az ugyanakkor kikül-
dött 56 (nem 53) tagu nagy bizottságot f. hó 7-én délutáni 
4 órára a Szent-István-Társulat gyüléstermébe ülésre 
hivta össze. Főtárgy leszen a Szent-István-Társulathoz be-
nyújtandó emlékiratszerü átirat szövegének megvitatása 
és végleges megállapítása. Az ügy nagysága és az alka-
lom ünnepélyes volta remélni engedi, hogy a nagybi-
zottság tagjai teljes számban fognak megjelenni. 

VEGYESEK. 
*** Annyira zaklatott legújabb időben a pápaság 

és általában a kath. egyház helyzete Rómában és az 
egész olasz félsziget területén, hogy egy római tudósítás 
szerint az államtitkárság külön körjegyzékben szándéko-
zik a hatalmak figyelmét felhívni az egyház üldözésére 
Olaszországban. 

*** Szentséges atyánk Pásztélyi KováCS JánOS mun-
kácsi gör. kath. püspök urat a pápai trónálló püspökök 
sorába, egyúttal kinevezvén őt római gróffá és pápai házi 
praelatussá. Hódoló tisztelettel üdvözöljük ruth. szert, 
katholikus testvéreink első főpásztorát pápai kitüntetése 
alkalmából. 

= A „ Voce della Verità* jelenti, hogy szentséges 
atyánk a Lateránban egy tudomány-egyetemet, Universi-
tas Leoniana, szándékozik szervezni és annak élére Ma-
zella bibornokot óhajtja állítani. 

— Nápolyban m. hó 27-én a liberálisok, helyeseb-
ben szabadonczok és a klerikálisoknak nevezett katholi-
kus hivek közt utczai összeütközésre került a dolog, ugy 
hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie. 

= Felkérettünk a következő sorok közlésére : 
Köszönet-nyilvánitás. 

Az illetők előtt ismeretes okból hozzám intézett 
számos levélre külön-külön, betegségem miatt, fájdalom, 
nem válaszolhatok. E becses lapok hasábjain fejezem ki 
tehát legőszintébben érzett köszönetemet mindazon nagyra-
becsült jóakaróim, tisztelt barátaim, tanítványaimnak, sőt 
ismeretleneknek is — kik csak irodalmi működésem után 
ismernek — kik az ország különböző vidékéről szívesek 
voltak részint helyeslőleg üdvözlő soraikkal magányomban 
felkeresni, részint irántam részvétöket kifejezni. Köszö-
nöm, hogy nem félre,- hanem megértettek. Ez nekem 
nagy vigasztalás, mert biztosit, hogy nem hiában éltem, 
hogy az isteni, örök elvek, melyeket ugy tanszékemen, 
mint a ,Religio' hasábjain szerencsés voltam hirdetni, 
nem hangzottak el a pusztában kiáltónak szavaként. A 
többiben pedig általánosságban azt válaszolom : cor unum 
et anima una legyen mindvégig azok közt, kik az egyházért 
küzdenek. It t többet nem mondhatok; ama nagy napon 
„in die illa" minden ki fog derülni ; addig is „oremus 
pro invicem15 és küzdjünk az egyházért; a sebek, melye-
ket e küzdelemben kapunk, ezek a mi kitüntetéseink és 
érdemjeleink, melyek egykor bebocsáttatást eszközölnek ré-
szünkre az Ur szine elé. 

Köszönet, ismételt köszönet a szives megemléke-
zésért. 

Debreczen, 1886. sz. Mihály napján. 
dr Stanczel Ferencz, 

nyugalmazott egyetemi tanár. 

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

Eudapest 1886 Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.fPapnövelde-utcza 8. sz.) 
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î Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

[ szerdán és szombaton. 
: Előfizetési dij: 
l félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
5 Szerkesztő lakása :B\ida-
§ pest, VIII., József-körut 
i 50., hova a lap szellemi 
: részét illető minden kül-
z demény czimzendő. 

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

NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendök. 

Budapesten, október 6. 28. II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A budapest-belvárosi plébánia-templom története. — A szoczializmus és nihilizmus erede-
téhez. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A Vatikán és a német kulturharcz. — B o r o s z l ó : A német katholikusok ezidei nagy' 
gyűléséből. — Irodalom: Szent beszédek a róm. kath. egyházi év ünnepeire és vasárnapjaira. — Dics-himnus. — „Regensburger Marien-

Kalender für das Jahr 1887. — Vegyesek. 

A bndapest-belvárosi plébánia-templom története. 
Irta N é m e t h y L a j o s . 

II. FEJEZET. 
A tatárjárástól Hunyadi Mátyásig. 

(1241—1458.) 

Márczius hó 15-én volt, midőn Pesten hire 
ter jedt , hogy a ta társereg csak félnapi járás-
nyira van a várostól. A Rákoson egybegyűlt 
mintegy hatvanezernyi ember szekérvára mellől 
lá t ta a pnsztitást, melyet a félvadak a körül-
fekvő falvak felégetése által végbevittek. Né-
mely harczias főúr be nem vár ta a király pa-
rancsát a csatára, jól vér tezet t övéivel rá jok 
csaptak a dulókra. Igy t e t t Ugolin, a harczias 
kalocsai érsek is, ki előtt a t a tá rok meghátrál-
tak, hogy őt nehéz vasasaival iszapos t a la j ra 
csalják. Ott bekeritve nyilzáporral bor i to t ták el 
őket, ugy, hogy az érsek néhányad magával csak 
nehezen menekülhetet t meg. Fridrik osztrák 
herczeg szerencsésebb volt csatározásában az ér-
seknél, ő maga is megölt két t a tá r t , csa-
pa t j a foglyot is e j te t t . Ez alkalommal a t a t á rok 
Vácz felé vonultak, ezt kegyetlenül felégették s 
onnan tovább haladtak s igy Pest rövid időre 
kiméivé maradt. Pesten minden erőfeszités ek-
kor arra fordi t ta tot t , hogy a város minél jobban 
megerősíttessék. Ez alat t megtör tén t a Sajó mel-
let t i szerencsétlen végzésü csata, a menekülők 
Pest felé futot tak, kiket a ta tárok űzőbe vet tek. Kál-
mán herczeg mellékutakon sietet t Pest felé. A pes-
tiek kér ték őt, hogy időzzék i t t , mig övéiket a Du-
nán átszállí thatják. De Kálmán azzal az utasítással, 
hogy gondoskodjék kiki magáról, tovább sietett .x) 

x) Roger, i. h . Schvand tnerné l , I . 302 kk . 11. 

Kevéssel utána a t a tá rok is Pest előtt t e rmet tek 
és a pestieket erőditési munká juk közepette lepték 
meg. A t a t á rok szorosan körül övezték a várost 
s minden oldalról elkezdték ostromolni, a nyilak 
és dárdák egész záporát vetvén belé. A magya-
rok is egész erőből törekedtek magokat oltal-
mazni, haji tógépekkel köveket, fadarabokat kö-
zibök vetve. De a ta tárok mérges nyilai, melyek 
oly erővel lövettek, hogy a pánczélon is á tha-
tol tak, több kár t t e t tek az ostromlot taknak. Két-
három napig harczoltak igy; ekkor a t a t á rok 
heves rohammal az elegendőleg meg nem erő-
si te t t városba betör tek, ugy, hogy többé ellent-
állani nem lehetett . Ekkor kezdődött meg a 
borzasztó mészárlás, melynek egy nap a la t t több 
mint százezer ember esett áldozatul. A Duna 
vize az nap vörösen folyt alá Pesttől. Midőn a 
gyilkolás dühe némileg kielégitve látszott , el-
hagyták a várost és minden oldalról fe lgyúj to t -
ták. a) 

Pest templomai e vészteljes eseményben 
igen igénybe vétet tek. Az Istenben bizó hivek 
ezrei könyzápor között r imánkodtak éjjel nappal 
a veszély eltávolitásáért . Tornyaik az ellenség-
mozdulatainak kémlelésére szolgáltak. A betörés 
alkalmával pedig, min t szilárd épületek várak 
gyanánt használ ta t tak. Tamás esperes beszéli, 
miszerint egy része a népnek a dömések zár-
dájába menekült , remélvén, hogy az erős fa-
lak által védve leendenek. Azonban a ta tá rok 
azt keményen megostromolták s a bennlevő tiz 
ezer emberrel együtt a lángok martalékává tették.") 

Tamás esperes , i. h . u . o. I I I . 606. kk . 11. 
2) Tamás esperesnél , i. h. 608. 
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A zárdából a perjel a többi testvérekkel ide-
jekorán elmenekült, Bánfy Búzát, ki mint rend-
társ Pál nevet viselt, engedelmet kér t ma-
gának, hogy a nép vigasztalására hagvassék 
otthon, mondván, hogy ö különben igen agg, és 
ha mindjár t a ta tárok által meg nem öletnék, 
nem sokára meg kellene halnia. Engedelemmel 
megmaradt a zárdában és kedves vigaszszal szol-
gált mindazon szegényeknek és nyomorultaknak, 
kik nem menekülhettek, ő maga pedig egész a 
ta tárok betöréseig a zárdában, ima és könyek 
között kereszt alakjában feküdt a templomhan s 
ilyen helyzetben öletet t meg a szivtelenek által. 
Midőn a ta tárok eltávoztak s a testvérek haza 
érkeztek, ot t ta lál ták tes té t az oltár előtt elte-
rülve, kezén-lábán lándzsa döfésekkel á t fúrva és 
egész testén összeszurkálva, agyveleje kiöntve 
feküdt körülöt te .x) 

Midőn egész Pest elhamvasztatott , nem lehe-
t e t t más sorsa a benne lévő plebánia-templomnak 
sem. Mint a feljegyzésekből kivehetjük, a domon-
kosiak temploma nem égett be, mert a hazatérő 
rendtagok Pál testvérnek holt testét megtalá l ták ott, 
a hol és ugy, a min t megöle te t t ; azonban nagyon 
gyanitom, hogy a városi plebánia-templom sorsa 
ennél kedvezőtlenebb volt, mer t lelkészét, Akust 
még 1244-ben is Béla király mellett, min t házi 
káplánt találjuk alkalmazva, kinek a király ne-
vezett év april 21-én azon megbizást adja, hogy 
Zlonin és Vorboucz Szlavóniában fekvő királyi 
jószágokat szemlélje meg és ha tá ra i t jeleltesse 
ki, mert e jószágokat a király Junknak, Isaak 
fiának adományozta, ki boldog emlékű Kálmán 
királynak hosszú időn át, most pedig kivált a 
ta tá rok betörésekor neki és nejének hiven és ál-
landóan szolgált.2) 

Nem is csoda, hogy Pest és vele a plebánia-
templom felépitésére kevés gond fordí t ta to t t , 
mer t mindenki belátta, hogy hasonló berontások 
esetében csakis várakban lehet biztonság, azért IY. 
Ineze pápa tanácsára3) IY. Béla király egész törek-
vését várak építésére fordí tot ta , melyben a pápa 
segitségére rendelé a püspököket és a ta tárok 
betörése esetén a szent földre szánt összes ke-
resztes vitézeket. 

IY. Béla valóban erélyesen hozzá lá tot t a 
várak épitéséhez. Első sorban a pesti uj hegyet 

x) Cantipratanus Tamás után Ferrarius i. h. 56. 
2) Kerchelich, História Cath. Eccl. Zagrabiensis 83. 
3) Fejér C. D. IY. I. 451, 462. 

erősitette meg falakkal, melyről 1255-ben kel t 
okmányában igy nyi la tkozot t : „Az ország oltal-
mára alkalmas várak között egyet a pesti he-
gyen is épi t te t tünk, mely nagyszámú lakossággal 
bir." *) Ez időtől fogva Pest a versenyt Uj-Bu-
dával nem folytathat ta . 

Ugy látszik, mig Pesten a plebánia-templom 
felépült, addig a lelkészi tisztet a domonkosiak 
bi r ták és templomuk használ tatot t a rendes 
isteni szolgálatra. Egyátalán a dömés rend ek-
kor országszerte kedvelt volt, kivált a doiiMm-
kos-rendü apáczák nyertek nagy megkedveltetést 
az által is, mert IY. Béla királynak leánya 
Margit herczegnő a Nyulakszigetén e rendnek 
tag ja vala. E nemes lelkű herczegnő példával 
j á r t elül a pesti domonkosiaknak szt. Antal 
tiszteletére szentelt templomának kegyeletében, 
me r t min t élet iratai mondják,3) „Pesten zent An-
talban r aka ta egy ol tár t zent myklos pyspeknek 
tyztessegere." A nápolyi legenda3) hozzáteszi, 
hogy élte utolsó évében, tehá t 1270-ben állit-
t a t t a sz. Margit ez oltárt és pedig ama aján-
dékok és kincsekből, melyeket neki szülei és 
testvérei gyakran nagy értékben hoztak a szi-
getre, melyeket ő azonban elfogadni nem akart, 
hanem a perjelnének engedelmével ily czélokra 
szokott volt felhasználni. 

Sz. Margitnak a domonkosiak pesti temploma 
i rán t tanusi to t t bőkezűsége az e templomba já-
rók és körülöt te lakók kiváló t iszteletét nagy 
mértékben volt képes megnyerni, oly annyira, 
hogy őt már életében szentnek ta r to t ták . Erre 
vonatkozólag életirataiban4) feljegyezve találjuk, 
miszerint valamely Erzsébet nevű penitenczia-
t a r tó tisztességes szűz, ki t iszteletre méltó szü-
lőktől származott és Pesten szent Antalnak 
klastroma mellett lakott , sz. Margitnak halála 
idején a klastromból igen fényes csillagot lá tot t 
lassanként az égbe felemelkedni. 

A domonkosiak rendházában gj^ülekeztek 
egybe 1273-ban a szerzetnek fejei János vercel-
lei főnök elnöksége alat t .5) 

A harmadik templom, mely Pesten épült, a 
ferenczrendüeké vala. 

U. o. I Y . I I . 320. 
2) Magyar legendája. Az eredetiben : 58. 1. — Pray-

nál. 283. — Vajdánál 49. — Yolfnál 20. 
3) Magyar Sión 1867. 763. 
4) Az eredetiben 112. — Praynál 310. — Yaidá-

nál 94. — Yolfnál 39. 
5) Ferrarius : „De rebus Hung. Prov. ord. Praed." 524, 
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Assisi, másképp szerafikus sz. Ferencz rendje, 
alapitása, 1208 óta, nemcsak a római pápa, de 
az összes keresztény fejedelmek által is nagy 
előszeretetben részesült. III. Honorius, IV. Incze, 
IY. Kelemen pápák, úgyszólván egvmással vete-
kedve, a legkitűnőbb kiváltságokkal ajándékozták 
meg e rendet. *) A világi fejedelmek közt kivá-
lólag IY. Béla király támogat ta őket. Számukra 
országszerte zárdákat a lapi t ta to t t . így tö r tén t ez 
a pesti uj várban, a mai Budavárában is. A hol 
1269—70-ben épült fel királyi bőkezűségből az 
evang. sz. János tiszteletére szentelt templom és 
— zárda.'2) Majdnem egyidőben ezzel épülhetet t 
Pesten is a ferencziek temploma és zárdája. 
A legelső adat, melyet e zárdáról birunk, 
1288-ból való. Yan ugyanis egy okmány, melyet 
István, a ferenczrendüek magyar t a r tományának 
ötödik főnöke, Mihály, a helybeli montensensis 
és Gellért pesti házfőnök jelenlétében a domon-
kosiak magyarországi t a r tomány i főnöke Pál 
számára, 1288. aug. 13-án, min t nyilt levelet 
adott , melyről a ta r tományiak pecsétje függött , 
és mely az i rán t intézkedett , miszerint a királyi 
kegyből kapot t bizonyos földterületen tovább 
terjeszkedés nem fog történni.1) Eszerint 1288-
ban Pesten guardiánnal biró rendház volt. 

(Folytatjuk.) 

A szoczializmus és nihilizmus eredetéhez. 
(Vége). 

Midőn e század elején I. Sándor czár és liberális 
tanácsosai azon tervnek kiviteléhez fogtak, mely szerint a 
jobbágyi viszonyokat Oroszországban egy csapásra akar-
ták beszüntetni, s a birodalmat a „ tudományok" előmoz-
dítása által a nyugat-európai „kulturának" és „czivilizá-
cziónak" minden „áldásában" és „vívmányaiban" részesí-
teni, az „ultramontán" de Maistre József gróf, ki mint 
sardiniai követ tartózkodók Sz.-Pétervárott, 1811-ben 
promemoriát nyújtot t át a czárnak, melyben mondja, 
miszerint: Oroszországban a jelenleg fennálló állapotokat 
és viszonyokat csak lassanként, a természetes uton haladva 
lehet megváltoztatni. A császár által tervezett mesterkélt 
változtatás az államot fogná megingatni. Jelenleg nem 
annyira a jobbágyokra, mint inkább a nemességre 
kell hatni, s a jobbágyság állapotát ezáltal és üdvös tör-

1) Kubinyi : ,.Árpádkéri oklevelek" 7 .21 . 23. 25 .26 . 
30. 31. 36. és 63. számok. 

2) P. Hannibal Franciscus Gonzaga. De origine Se-
rapkicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus. 
Idézve P. Kosa Jenő által. Antiquarium Provinciáé S. 
Mariae in Hung, ordinis Minorum S. Francisci. Kézirat 
a ferenczrendüek pozsonyi zárdájában. 

3) Balázsovics. Brevis História Conventuum ordinis 
S. Francisci Seraphici reformatae provinciáé etc. 125. 

vényekkel javítani. A „népoktatás" tervére vonatkozólag 
pedig ugy nyilatkozik a genialis államférfiú, miszerint a 
kath. vallás kivételével a tudomány minden hitet kiöl. 
Ahány egyént nyer a czár a tudomány részére, ugyan-
annyit veszít a vallás részéről. A nemzeti jellem rosszabb 
oldala felé fog fejlődni ; a keresztény fanatizmus, mely 
az orosz katonát eddig a harezmezőn lelkesítette — ki 
fog veszni ; bölcselgető és latolgatóvá fog válni, s ezáltal 
veszélyesebb lesz urára, mint ellenségére nézve. — A 
protestantizmus végoka minden forradalomnak, melyet a 
modern kor szült. Ha az orosz kormány helyt ad a pro-
testáns oktatásnak, itt sem fog elmaradni, ami másutt 
bekövetkezett. Nincsen ember a világon, aki akaratában 
energikusabb volna, mint az orosz. J a j a birodalomnak, 
ha kedvét találja a tagadásban: „Ríeniste" vagyis oly 
emberré lesz, ki előtt mi sem szent, ki mindent tagad, 
aki mindent csak felforgatni, rombolni és megsemmisí-
teni akar . x ) 

Mily szószerint, mily pontosan teljesedék be mind 
ez!.Mily rémítő módon lőnnek igazolva De Maistre szavai 
Oroszországban ! 

De még egy tanura hivatkozunk, a német protestáns 
Mazaryk bécsi akadémikusra, kinek még a „Reichsbote" 
sem fog tudatlanságot avagy elfogultságot vethetni szemére. 

„Az orosz nép", mondja Mazaryk, „minden tudatlan-
sága és müveletlensége mellett is szigorúan vallásos. Va-
lamint a nép, ugy a papság is tudatlan és műveletlen, ép 
ugy a theologia, mint más tudományok terén. Az „állam-
egyház" a szó szoros értelmében „nemzeti egyház;1 ' maga 
a kormány azon van, hogy a kizárólag oroszt a pravosz-
lawie-val (görög orthodoxia) olvassza össze. Azért nem 
ismer az igazhitű egyházban szektákat; az orosz higy-
jen, amit akar : az állam-egyház tagja, s míg orosz 
földön él, az egyházat el sem hagyhat ja . 2 ) A többi fe-
lekezetet tűrik ugyan, de minden áron azon vannak, hogy 
az orosz „igazhitüség" ezek közt is elterjedjen ; legsajná-
latraméltóbb a szegény lengyel katholikusok helyzete e 
tekintetben. 

„Ilyen Oroszországban a nép szellemi állapota ; 
azonban egészen máskép áll a dolog a „müveit" osztály-
nál ! N. Péter czár erőszakos reformjai óta az euró-
pai civilizatio szabad szelleme rohamosan terjed Orosz-
országban, s azon viszonyokat teremte, melyeket talá-
lóan „nihil izmusának neveznek. . . Az orosz nihilizmus 
nem annyira fajra, mint inkább fokra nézve különbözik 
a félmüveltségtől, mely egész Európát uralja. Az oroszok 
betegsége, az egész világ betegsége,3) csakhogy az oro-

') Quatre chapitres inédits sur la Russie par le commte Jos. 
de Maistre, publiés par son fils, Rodolphe de M. Paris, Vaton, 1856. 

2) De facto vagy 10 millió Raskolnik (Dissidens) van. 
3) Boboruikin, a már emiitett hitetlen orosz tudós szintén 

helyesen jegyzi meg : „In the young men of the most advanced 
European countries — England, France, and Germany — we see the 
same philosophical, social, political, and moral tendencies wich 
manifest themselves in the Russian rising generation. Even all the 
peculiarities of Nihilizm may be recognised in the intellectual mo-
vement of the young men of Paris, London, Berlin, and Heidel-
berg." Fortnightly Review. August 1868. p. 138. („Európa legelőre-
haladottabb birodalmaiban, Angliában, Francziaországban és Né-
metországban, az ifjúság körében ugyanazon bölcsészeti, szocziális, 
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szoknál nagyobb mérvben lép fel. Oroszországnak görög 
orthodoxiáját a „szabad" német protestantizmus felbom-
lasztja ; ez az egész. Minél inkább bozzá vannak szokva 
a kedélyek az egyház vezetéséhez, annál zabolátlanab-
bak, ha e fék elszakad : azért is az orosz nihilizmus par 
excellence modern féktelenség, a féktelenségnek neto-
vábbja. A baj, melynek megvizsgálását Puskin a bölcsé-
szetre bizza, s melyet az angol spleenhez hasonlítva 
„orosz melancholiának" nevez, melancholiának, mely mind-
inkább elidegenkedik az élettől, — nem más mint élet-
untság, mely a hitetlenségnek szükségképeni következ-
ménye. A ki elveti a szentet, az eszményt : a világot 
csak üresnek, unalmasnak és vigasztalannak találhatja : 
már pedig az oroszok gyermekkoruk s népök eszmé-
nyeit lábbal tapodják, s azért csak Onegin, Pestschorin, 
Nesdhanow-, vagy legjobb esetben Lenski-féle vigaszta-
lan jellemeket találunk ná luk . . . Voltaire, Byron és Scho-
penhauer képezik az oroszok u j evangéliumát ; az önön-
magával és a szocziális intézményekkel elégedetlen ifjú-
ság pedig az egyház és állam korlátozó tekintélye ellen 
fordítja gyűlöletét: — ez a „névtelen Oroszország."1) 

Az orosz terroristák theoriái semmivel sem veszé-
lyesebbek, mint a német „tudomány" elméletei. Hogy is 
tehetne tul a radikal-forradalmi nihilizmus az úgyneve-
zett Hegel halpárton? Valóban! ép oly kevéssé tesz tul 
modern és ünnepelt bölcsészeink elégedetlenségén, élet-
untságán és pessimismusán. Hogyan is? mikor a „német 
tudomány királya", Humboldt Sándor is, igy i r : „Nem az 
képezi feladatomat, hogy családapa legyek. Egyébiránt 
bűnnek tartom a házasságot, véteknek a gyermeknemzést. 
Erös meggyőződésem, miszerint örült az, ki házasságra 
lép, örült és bűnös. Örült, mert elveti szabadságát, anél-
kül, hogy megfelelő kárpótlást nyerne ; bűnös, mert gyer-
mekeket nemz, a nélkül, hogy szerencsés jövőt biz'osithatna 
számukra. Gyűlölöm az emberiséget minden osztályában : 
előre látom, hogy utódaink sokkal szerencsétlenebbek lesz-
nek még, mint mi vagyunk, s nem volnék-e bűnös, ha e 
tudat daczára is utódokról, vagyis szerencsétlenekről gon-
doskodnám ? Az egész élet csak óriási esztelenség. Ha 
nyolczvan éven át fáradunk és kutatunk, utoljára mégis 

politikai és erkölcsi irányt találjuk, mely az serdülő orosz nemze-
déknél oly hatalmasan nyilvánul. A nihilizmus fajait Páris, Lon-
don. Berlin és Heidelberg értelmiségi mozgalmaiban is feltaláljuk !") 
Glagau Otto pedig igy nyilatkozik a a nihilizmusról : „Arnaudo 
ugy vélekedik, hogy a nihilizmus soha meg nem szülemlett 
volna, ha nem született volna Herzen Sándor. Ez mindenesetre 
tulhajtás, miután Herzent egyáltalában nem tekinthetjük a nihi-
lista elvek szülőjének. 0 csak némi változtatásokkal hozta át 
Oroszországba, ami Németországban már régóta létezik." Der Kul-
turkämpfer 1880. 24. fiiz. 9. 1. — A német szoczialisták Widen 
kastélyban 1880. aug. 20—28-ig tartott kongressuson a követ-
kező nyilatkozatot formulázták : „A német szocziáldemokraczia 
valamint minden a népeknek szocziális és politikai elnyoma-
tása ellen irányuló mozgalmat rokonszenvvel fogad, ugy magá-
tól érthetőleg az orosz nép felszabadulásán munkálkodó nihi-
listákkal is tökéletesen rokonszenvez, habár az orosz viszonyok ál-
tal követelt taktikát Németországra nézve czélszerütlennek tartja." 
Elvileg tehát a szocziáldemokraták a nihilistákkal egy talajon ál-
lanak ! ! Csakis opportunitási tekintetek követelnek különböző el-
járást. Tehát elvileg az orosz nihilisták politikai merényleteit és 
gyilkosságait is helyeslik ! ! 

') Mazaryk az i. h. 219—221. 1. 

azt kell bevallanunk, hogy semmit sem értünk el, mitsem 
fejtettünk meg. Csak legalább azt tudnók, hogy mi végre 
vagyunk a földön? De ez a kutató előtt mindig csak ta-
lány marad, és szerencsésnek mondhatja magát, ki hülyé-
nek született.1)" Hasonló expektorácziókra találhatunk a 
modern német műveltség igen sok képviselőjénél. 

Dr Fischer V. is, sokat dicsőitett ujabb müvében 
oda nyilatkozik, miszerint: „Az állat boldognak érezheti 
magát, hogy meg van kiméivé a vallástól, az emberi ész 
fogalomzavarának e habarékától... A bűntény csak oly 
jogosult, mint a törvény, mivel épp ugy határozaton alapul. 
mint ez. A törvény a összeség határozata az egyed ellen, 
a bűntény az egyednek határozata a törvény ellen. Hogy 
a bűnt büntetik, az nem jogosultsága ellen bizonyít, 
hanem csak az összeségnek nagyobb hatalmára mutat." 2) 
S tudományosan müveit osztályainkban ezerszámra talál-
koznak, kik e meggyőződést ápolják, csakhogy bizonyos 
tekintetekből innopportunusnak tar t ják ezt ily nyíltan 
bevallani. 

Németországban a nihilizmus a szó szoros értelmé-
ben csak ugy megvan, mint Oroszországban, még pedig 
ép oly terjedtségben. Hogy nálunk mindezek daczára nem 
lép fel oly módon, mint Oroszországban, annak oka az 
orosz és német jellem különböző voltában rejlik. Azt 
mondják, a francziánál a fej és sziv, s még inkább a 
sziv és kar közötti távolság kisebb, mint más nemzetek-
nél. B) Ugyanez áll az oroszról is, kinek véralkata heve-
sebb, akarata energikusabb, vagy legalább tüzesebb, mint 
a németé, vagy angolé ; ebben a szláv természet egyezik 
a francziával. A brit egyáltalában nem barát ja az elvont 
theoriának, ő csak a konkrét és praktikus iránt bir ér-
zékkel, általában nyugodt, hideg, flegmatikus vérmérsék-
lettel bir, sportja és üzlete után lát, szereti a pénzügyi, 
de nem a bölcsészeti spekulácziókat. A német annyira 
beleéli magát az elvont theoriákba, hogy emellett egészen 
megfeledkezik a konkrétről ; radikális bölcsész lehet, s 
emellett a praktikus életben csak „mérsékelt szabadelvű" 
nyárspolgár. Azonban a franczia és orosz erre nem ké-
pes, s — más körülménytől eltekintve — ez adja ma-
gyarázatát annak, hogy miért nem mutat a nihilizmus 
Németországban is oly rémes képet, mint Oroszország-
ban. Mindazonáltal minálunk is évről évre terjednek, s 
ijesztő mérvben szaporodnak a fenyegető vész jelenségei. Es 
méq a világ vége messze van ! „ A népeknek időre van szük-
ségök, hogy a beléjök oltott elveket megérleljék. Három szá-
zad kelle ahhoz, hogy a reformáczió elvei megérjenek. Hogy 
a processus már vége felé közeledik, azon kételkedni ma 
már nem lehet." 

V. ö. Mainländer : Die Philosophie der Erlösung. Berlin, 
1879. 210. 1 

2) W. Fischer, Rechts und Staatsphilosophie. Leipzig. 1879. 
3) V. ö. A, Weiss, Apologie des Christenthums von Stand-

punkte der Sittenlehre. 1878. I. 227. k. 
4) Dr. P. Haifner. Der Atheismus als europäische Grossmacht. 

Frankf. 1881. 16. 1. 
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EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, okt. 5. A Vatikán és a német kultur-

harcz. — Nem éppen a legkellemesebb dolog oly lap 
számára, minő a P. Lloyd, visszavonni, megváltoztatni né-
zeteit, kivált oly dolgokban, melyek felett már „döntő" Íté-
letet mondott sajtó-areopág magaslatáról. Igaz, hogy már 
annak nyolcz éve, de mindazonáltal felejthetetlenné tevé 
a P. Ll. szavait, nem annyira a nagy jelentőség miatt, 
mely bennök nem rejlett, hanem inkább ama kategorikus 
hang által, melyben tartva valának. Egy lap, mely állá-
sára és befolyására oly sokat tart, mint a P. Ll., vigyá-
zóbb lehetne, különösen egy majdnem kétezredéves intéz-
mény megítélésében, melynek története legjobb védője 
és magyarázója. Ezt a történetet persze tanulni és 
tudni kell, még pedig nem akármínő történet-csináló 
szemüvegen keresztül vagy modern máról-holnapra való 
iheoriák világításában, hanem ugy a mint van. S akkor 
aligha esett volna meg a P. Ll.-on az a baj, hogy IX. 
Pius boldog halála után dicsőségesen uralkodó pápánkra 
reáfogta volna, hogy „ő csak egyszerű áldozár" s egyéb 
semmi sem lesz. Ez az egyszerű áldozár már sok bána-
tot okozhatott a P . Ll.-nak. De h iába: factum infectum 
fieri nequit. Az az „egyszerű áldozár" (einfacher Priester) 
a világ-egyház legnagyobb pápáihoz méltán sorakozik. 
Ezt most már a P. Ll. is kénytelen bevallani. Nem 
könnyen esett az neki, de hiába, ha máskép nem lehet. 
Csűrte-csavarta is eléggé a dolgot, mig utoljára már mi 
sem használt és ma már szentséges atyánk bámul ói közé 
számíthatjuk a P. Ll.-ot is ! Welche Wendung durch Got-
tes Fügung ! 

Szentséges atyánk pápaságának kezdetén meghök-
kent a P. Ll., azután belefujt a liberális lapsereg közös 
trombitájába és kezdé magasztalni — a nagynevű IX. 
Pius pápa rovására XIII. Leo pápát. De ez nem tartot t 
soká. Szentséges atyánk következetes magatartása, a 
Bismarckkal való konfliktusok s hasonló események a 
P. Ll.-ot következetesen a modern állammindenhatóság 
híveinek táborába és így a pápa ellenségei közé vezették. 
Amint azonban a viszony Róma és Berlin között tisztulni 
kezdett, barátságosabb hangon beszélt a P . Ll. is a pápáról ; 
csak egyre haragudott még, és ez a minden bámulatra 
méltó hősies centrumpárt. A pápa — körülbelül igy okos-
kodott a P. L l . — bölcs és engedékeny ember volna, csak 
az a kath. középpárt ne okozna minduntalan nehézsé-
geket. Es azért a pápára mondott dicséretekbe minden-
kor belevegyült egy hatalmas vágás a középpártra. Es 
ime ! újból : Welche W endung durch Gottes Fügung ! 
ma már ott van a P. LL, hogy szentséges atyánkkal 
együt t a kath. pártot is magasztalja, sőt ma talán még 
jobban ezt, mint szentséges atyánkat. Nyolcz év ugyan 
kissé hosszú idő ezen gyorséletü világban, de azért 
még sem mondható nagyon hosszúnak, ha egy P. Ll.-féle 
lap ily gyökeres megtérésen megy keresztül. Mivel azt 
az elvet tart juk, hogy: sapientis est mutare consilium 
in melius, azért e megtérésnek szívből örvendünk és 
€sak arra kérnők a P. L.l-ot, hogy bölcsességében és 
jobb meggyőződésében egészen és állhatatosan megma-
radjon. 

De hogy a t. olvasó teljesen meg is értse e be-
szédünket, legyen megengedve a P. Ll. okt. 2-iki reg-
geli 273. számának első vezérczikkéből néhány rövid 
kivonatot közölni. Mi elég tanulságosnak és mindenesetre 
feljegyzésre méltónak tar t juk ezt a czikket. Kiindulván a 
„Germania" ama közleményéből, hogy Schlözer, a vati-
káni porosz követ, ama határozott utasítással jelent meg 
Rómában, hogy a teljes kibékülést a szentszékkel sür-
gesse, mivel Bismarck herczeg a követtel szemben „a 
szentséges atyával való teljes megegyezés föltétlen szüksé-
gét hangsúlyozta." Jóllehet maga „Germania" a külön-
ben „rendesen igen jól értesült" levelezőjének ezen híré-
hez némi kételyt köt, a P. Ll. mégis ugy találja, hogy 
ezen hír önmagában véve éppen nem valószínűtlen és 
azután igy folytatja : „Még ha a legszélesebb terjedelmé-
ben valósulna is meg ezen hír, az szorosan véve nem 
volna más, mint annak a hátrálásnak logikai és tulaj-
(Ionképpen egyenesen elengedhetetlen folytatása, mely hátrá-
lást a német kanczellár a Vatikán és mindenekelőtt a 
porosz és német kath. párt megingathatatlan állásával 
szemben megkezdett és ezen év elején oly nagyon sietve 
folytatott . . . A szentséges atyának (lám már megkapta 
igazi czimét az „egyszerű áldozár!") valósággal más 
dolga nincsen, mint nyitva tartani kezét és meghatározni, 
mit kiván beletétetni." S miután kimutatta, hogy Bis-
marck egyrészt mennyire függ a kath. párt és hierarchia 
jóakaratától és másrészt mily keveset nyert eddig viszon-
zásul, és miután már az alantabb érintendő kérdésről szó-
lott, igy fo ly ta t ja : „Sajátságos egy jelenet ez: a német 
birodalmi kanczellár abban a pillanatban, mikcrr inkább 
mint valaha az európai politika középpontjává lett és az 
ő általa sugalmazott lapok oly nyelven beszélnek, mintha 
minden európai ország — egyet kivéve — az ő hűbé-
rese volna, a kath. egyházzal és saját népének kath. 
pár t jával szemben mint teljesen és egészen legyőzött tűnik 
fel. De erre is nyilvánvalóbb okok vannak, melyek első 
sorban a kath. párt egyszerű és természetes harczmodorá-
ban találhatók. A kath. párt sem természetfeletti (? !) 
erők felett nem rendelkezett, sem rendkívüli eszközöket 
nem alkalmazott. Ellenkezőleg, mitsem tett, ami magától 
nem értetődik. Az a mód, melylyel ügyét védte, a lehető 
legegyszerűbb. Világos jogaira támaszkodott és létének 
utolsó szálával is csüngött azokon. Kezdettől fogva el 
volt tökélve ezekből legkevesebbet sem engedni és mit-
sem megvásárolni. A legelső pillanattól fogva érintetle-
nül maradt a kanczellárt környező nimbustól. Megengedte 
készséggel a valóságban létező érdemeit, de egy jotát 
sem tett hozzá és egy jotát sem engedett magára erősza-
kolni. . . . Egy szóval a kanczellár iránt soha sem volt 
elkapatva. A kanczellárban mindenkor csak egyszerű em-
bert látott, ki jelentékeny hatalmi eszközök felett ren-
delkezik, de a kit le lehet győzni, mint bárki mást, ha 
vele szemben jó ügyért bátorsággal és határozottsággal 
küzdenek. A jelenkor minden pártja és államférfia között 
a kath. párt Poroszországban és Németországban a kan-
czellárral szemben minden küzdelemnek, legyen ez szellemi» 
vagy testi, legalaposabb elemeit egyedül alkalmazta és azért 
egyedül ö győzte Le öt.u 

Megvalljuk, hogy hamarjában nem is tudnánk he-
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]yesebb és igazibb apologiát irni a Centrum-párt mellett> 
és azok után, miket a P. Ll. erre vonatkozólag ir, legyen 
szabad remélni, hogy a P. Ll. szerkesztőségében is talán 
már kezdenek hinni a — csodák létezésében a XIX. szá-
zadban. 

Megéljük még az időt, hogy Francziaországra nézve 
is más véleményen lesz a P. Ll. amint jelenleg ; a pápa 
politikája igazságos és helyes, az fog előbb-utóbb győzni, 
— mint már több izben volt alkalmunk kimutathatni : — 
reméljük a P . Ll. akkor is oly igazságosan fog itélni, 
mint ma a németországi kath. párt ügyében. ? 

Boroszló- A német katholikusok ezidei nagygyűlésé-
ből — közöljük azt a két nagyszabású rögtönzött remek 
beszédet, melyekben a gyűlés egész ereje központosult. 
Az egyik Huhn müncheni plébánosé, a másik Windthor st 
zárbeszéde. 

Huhn, belvárosi plébános Münchenben, lelkesült 
beszédben követeli a szerzetes rendek visszahívását. 

E nagygyűlés összejövetele előtt, úgymond, csodálatos 
módon barát s ellenség egyetértett az iránt, hogy e 
nagygyűlés mint legfőbb kivánságot fogja kifejezni azt, 
hogy a szerzetes rendek visszahivassanak Németországba. 
(Viharos helyeslés.) Elmondhatom : a kath. egyház szer-
zetes intézményei az egyház lényegéhez tartoznak. Isteni 
Megváltónk érthetően s világosan kijelentette, hogy azon 
módon kívül s felül, melyen a parancsolatok megtartat-
nak és a melyen az üdvösség elnyerése lehetséges, — 
„Ha be akarsz menni a mennyek országába, tartsd meg 
a parancsolatokat" — hogy ezen módon kivül s felül, 
mely a parancsolatok megtartására szorítkozik, még va-
lami magasabb is van. „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, 
adj el mindent, a mid van, és add oda a szegényeknek, 
és jöjj, kövess engem." Azonkivül az isteni Megváltó pél-
dája által, különböző más szavai és apostolainak adott neve-
velése által oly érthetően s világosan fejezte ki e gon-
dolatot, hogy az egész egyház elejétől fogva mind a mai 
napig nem volt kétségben az iránt, hogy ez az isteni 
Mester- s Üdvözitőnek tantétele. (Helyeslés.) Az isteni 
mester tantételei közt nincs egyetlen egy sem, nem is 
lehet, mely át nem ültettetett volna az életbe azon pil-
lanatban, melyben azt az isteni Mester kimondotta, mert 
Isten szavai teremtő szavak, és ily szavak nemcsak mon-
datnak, hanem azokkal ép oly bizonyosan valósággá lesz 
a gondolat, mint egykor e szókkal : „Legyen világosság!" 
— és lőn világosság. Amily bizonyosan a nyolcz boldogság-
ban nem csupán nyolcz szép elméletet állított föl, ha-
nem ez elméleteket azonnal tényékké változtatta : ép oly 
bizonyosan eme tanításában sem alkotott csupán nagy-
szerű eszményt, hanem az eszménynyel egyúttal annak 
valóságát is megadta, legelsőben saját személyében, azután 
apostolaiban, és isteni hatalmánál fogva megadta annak 
biztositékát, hogy az ő egyháza soha sem lesz ez esz-
ménynek s a valóságba való átültetésének hiányában. 
Azért a mi kath. anyaszentegyházunknak története egyút-
tal a szerzetes intézmények története, és önök tudják, 
mily igazán képezte a szerzetesi élet kezdettől fogva az 
egyházi élet alapját ; hiszen valaki a szerzetes intézményt 
tejutnak nevezte az egyház egén. Igen, ez a mi leggaz-

dagabb, legszebb tőkénk, melyet az egész egyháztörté-
netben följegyezhetünk ; szerzetes intézményeink a mi fé-
nyünk, dicsőségünk, melyre büszkék vagyunk. (Helyes-
lés.) Szent Ágostonnak nagy kerülőt kellett tennie, mig 
a nagy elismerésre jutot t ; de akkor első szava volt : kell 
valamit tenni az egyházi rendek felélesztésére, és ő maga 
nagy rendalapitó lőn. Sz. Ambrus szintén a szerzetes 
rend fölötti értekezésekkel kezdte meg hitszónoklatait. A 
legnagyobb rombolás, mely évszázadok óta előfordult, a 
franczia forradalom által haj tatot t végre. Hiszen akkor 
évtizedek multak anélkül, hogy isteni tisztelet tartatottT 

legalább anélkül, hogy az isteni tisztelet rendezve lett 
volna ; anélkül, hogy püspöki székek betöltve s plébá-
nosok vagy egyáltalán lelkészek lettek volna. Hiszen 
nemzedékek növekedtek föl, melyek a keresztény okta-
tást még híréből sem ismerték. De amikor már szabad 
vala arra gondolni, hogy a vallás ismét otthonossá vál-
jék Francziaországban, ugyan mi volt az első gondolat ? 
Oh, feledhetetlen, mint fénylett ekkor Lacordaire, a dicső 
dömés szerzetes, — kevéssel azelőtt még ügyvéd ; de el-
telve égig emelkedő eszményekkel, azon pillanattól kezdve, 
amint hivő lett. Es e percztől kezdve egy pillanatig sem 
kételkedett többé, hogy pappá kell lennie ; de azután 
sokáig kételkedett, hogy nem kell-e neki még többnek 
lennie. Végre világossá lett előtte, hogy a rombolással 
szemben a legnagyobb szolgálat, melyet Istennek s a 
világnak tehetni, az, ha a szerzetes rendek fölélesztésére 
valami történik a saját országában. (Helyeslés.) Uraim, 
ez szintén Francziaország történetéhez tartozik, hol ezen 
forradalmi idő letelte után egy ilyen bátor szerzetes ba-
rát, ki előbb a férfi szépség példánya gyanánt szokott 
járni Páris utczáin, most első izben lenyirt fővel, mezít-
láb és fehér csuhájában ment az utczákon, hogy első iz-
ben prédikáljon a párisi székesegyházban Isten létéről. 
A püspök előbb még a kormánynál kérdést tett, vajion 
lehet-e kísérletet tenni ; a miniszter óvta a püspököt : én 
nem állok jót semmiért, én nekem nincs kifogásom, de 
nem tudom, nem lesz-e zendülés este. Elmondták ezt a 
barátnak, ez pedig azt mondta: hagyjatok engem menni! 
Es ő keresztül ment az utczákon, fölment a szószékre, és 
hat ezer férfiú állt lábainál és hagyták maguknak elbe-
szélni, hogy van egy Isten; hiszen azt oly rég hallották. 

Ha minket kérdeznének, mi volna a jó cselekedet, 
amit időnkben végre lehetne hajtani, nem válaszolnánk-e 
mindjárt, mondván : a legjobb, amit most Németország-
ban tenni lehet, az, ha valami történik szerzetes-rendeink 
visszahívására. (Bravó ! Elénk helyeslés.) Ha kifejezzük 
itt véleményünket, én azt mondom : mi itt milliók nevé-
ben, német katholikusaink összes millióinak nevében szó-
lunk. (Igaz ! Ugy van !) Az iránt nem vagyunk két-
ségben, hogy édes német hazánkban nincs egy talpa-
latnyi katholikus föld, hol a kérdés felől másként 
vélekednének, mint mi gondolkodunk. (Helyeslés.) Elvba-
rátaink egész Németországban elvárják tőlünk, hogy 
mi azt itt ünnepélyesen kimondjuk és azért mindé" 
nekelőtt kérdezem : kinek kell erről nyilatkoznia ? It t 
legelsőbben is felebbezek a laikus világhoz, mely eléggé 
van képviselve e teremben ; képviseli egész Németorszá-
got s annak minden osztályát. Magas és alacsony ele-
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mek, főnemesség, egyszerű polgárok és parasztok : ezek 
összevéve nemde méltó képviseletét adják katholikus vi-
lágiainknak ; és itt szeretném kérdezni, vájjon a kath. 
férfiak a laikus világból nincsenek-e tisztában az iránt, 
hogy szerzetes rendeinknek vissza kell jönniök ? (Elénk 
fölkiáltások: Vissza, vissza!) Még egy más kérdést sze-
retnék tenni, ezúttal t. kartársaimhoz (a papokhoz) : vájjon 
érdekünkben áll-e, hogy a szerzetes rendek visszajöjjenek, 
vagy talán féltékenyek vagyunk reájuk. (Derültség), ta-
lán azért, hogy néhány jámbor lélek elpártol tő-
lünk (Elénk derültségé, vagy mert azok talán szebben 
tudnának prédikálni mint mi ? (Derültség.) Nem, — ha 
jobban értenek hozzá, akkor csak tegyék ! A féltékeny-
kedésnek mi helye sincs, kivált a kulturharcz után. (De-
rültség.) Mi lelkészek óhajt juk a szerzetesek visszahiva-
tását (Helyeslés), nemcsak az okból, hogy segítségünkre 
legyenek néha mérhetetlen munkánkban ; nemcsak azért, 
mert a szerzetesrendek constitutióiban van egy pont 
vagy legalább ahhoz hasonló, mely igv szól: „in auxi-
lium cleri saecularis missi sumus :" — és nemcsak azért, 
hogy kisegitőink legyenek, ha egyszer három hétre vaká-
czióra menni akarunk (Derültség); nem, t. kartársaim, mi 
tartozunk azzal a szerzetes rendeknek, hogy itt ünnepélye-
sen megvalljuk, mennyire óhajtunk szerzetes rendházakat 
plébániáink közelében. Ugy van, hitközségeink s mindazok 
számára, kik lelkipásztori gondjainkra bizva vannak, — 
de magunk számára is. (Elénk helyeslés.) Ama teljesen 
sajátos istenáldása, mely a zárdákon nyugszik, első sor-
ban a papságnak válik javára (Helyeslés) és a lelkész-
ség véghetetlent vészit, ha nem bir közelében kolosto-
rokkal. (Elénk helyeslés.) I t t nem is akarok szólani tu-
dományról s művészetről, melyekre gazdag ösztönzést ta-
lálnak a lelkészek a kolostorokban. Az a kevés benső 
élet, melyet mindegyiknek közölünk ápolnia s óvnia kell 

— mily könnyen lehet ezt ápolni, ha közelben zárdácska 
van, és mily nehéz az, ha ily jótéteménytől meg vagyunk 
fosztva ! (Helyeslés.) Azért, t. kartárs urak, mi is vissza 
kivánjuk a szerzeteket ! (Közbekiáltások : Ugy van !) Velünk 
beszél s tart a pápa, velünk vannak a püspökök mind, 
— mi biztosak vagyunk benne, papságunk egyetért e kér-
désben s követelésben ; ugy var, szükségünk van a szer-
zetes rendekre ! 

Volna még egy harmadik kérdésem, és ez oda fölfelé 
irányulna (a hölgyek karzatára mutat) — de onnan nem 
igen jöhetne válasz. (Derültség.) „Mulier taceat in eccle-
sia!" It t is ugy lesz, ők alig válaszolhatnak, habár az 
asszonyok és szüzek is akarnak zárdákat. (Derültség és 
élénk tetszés.) De ők most mégis szólottak ! (Helyeslés.) 
Ezért büntetésül megkapják a zárdákat. (Derültség és 
tetszés.) Igen, uraim, ez fontos fejezet. Mily különös az 
ép a mi napjainkban Isten rendeltetéséből, hogy a szü-
zek seregestül sietnek a szerzetekbe. Napjainkban mindig 
szó van kivándorlásokról, és hogy ezt meg kell akadá-
lyozni, az embereket nem kell elbocsátani. De hát szü-
zeink közöl ép a legjobbakat kell külföldre űzni ? (Igaz ! 
Helyeslés.) Vájjon számukra, midőn a jó Istennek akarják 
magukat szentelni, nem volna egy kis hely a német haza 
földjén ? (Elénk helyeslés.) Nemcsak a szüzekkel, de az 
if jakkal is igy áll a dolog. Mi itt mindnyájan tudnánk eleget 

arról beszélni, mint űzettek külföldre ifjaink közöl a legjobb 
erők az utóbbi tizennégy év alatt, mert hivatást éreztek 
magukban szerzetesekké lenni, és minthogy Németország-
banazt a kis helyet hozzá nem találták, azért elmentek 
meszsze. Es mi mindig még arról beszélünk, hogy elejét 
kell venni a kivándorlásnak ! (Derültség.) 

Még egy kérdést óhajtanék tenni és ez a tanulókhoz 
szól ; vájjon ők is akarják e szerzetes rendeink visszahiva-
tását ? (Elénk közbekiáltások : Igen !) Vájjon emlékeztek-e 
ti arra, hogy egy jezsuita alapított titeket ? (Felkiáltások : 
Ugy van.) Egy misszionárius, és egy jezsuita, voltak 
az első katholikus tanuló-egyesületnek, a müncheni „Aena-
nia"-nak alapitói! (Helyeslés.) Azok, kik most a köz-
életbe lépendők, s ezek közt van több olyan is, kinek 
egykoron magas helyen fontos szava leszen — vegyék 
ezt szivükre és fogadják meg szentül, hogy életüket fog-
ják latba vetni, hogy Németországunknak, a mi német 
hazánknak visszaadassanak a szerzetes rendek. (Viharos he-
lyeslés.) Ugylátszik, e tárgyban mindnyájan egyek va-
gyunk. (Közbekiáltások: Ugy van.) Akkor hát mind 
kimondhatnók azt egyszerre. (Altalános fölkiáltás : Igen !) 

Csak az egy dolog iránt volnánk zavarban, kedves 
uraim, hogy kinek mondjuk. (Derültség. Szünet. Majd 
fölkiáltások : Windthorst ő exczellentiájának ! Nagy derült-
ség. Viharos taps s éljenzés.) Uraim ! Nem volna az sér-
tés ? (Derültség.) Azt hiszik talán, ő azt nem tudná ? Azt 
vélik, ő az egyedüli Izraelben, ki előtt ez ismeretlen 
volna ? (Nagy derültség.) Mindenesetre annyi volna az, 
mint vizet hordani az Oderába vagy a tengerbe, ha egy 
Windhorstnak azt akarnók mondani, hogy a szerzeteseket 
vissza kell hivni. Ámde uraim, van még, aki sokkal töb-
bet tud, mint maga Windthorst , és ez a mi Urunk Is-
tenünk — és még ennek is meg kell mondani, hogy mit 
akarunk (Helyes ! Ugy van !), és csak akkor, ha jól meg-
mondjuk neki, adja meg és teszi meg ő. (Helyeslés.) Te-
hát nem talán azért, mintha kételkednénk benne, hogy 
Windthorst ő exczellencziája jár tas e dologban, jól tud-
ván, hogy ő azt jobban tudja mindnyájunknál, és hogy 
ő át van hatva a gondolattól, hogy a szerzeteseknek vissza 
kell jőniök a német hazába — mégis meg akarjuk azt 
neki mondani (Elénk derültség és tetszés.) Más különben 
talán azt hihetné : Ti nem vagytok méltók, hogy ily ado-
mányokban részesüljetek és hogy oly erőt fejtsünk ki ér-

I tetek, ha nem tudjátok magatok az iránt kifejezni. (He-
lyeslés.) Azért, tisztelt uraim s hölgyeim, kifejeztük ér-
zelmeinket ez ügyben az ő jelenlétében, és átadjuk azt 
neki mint szent hagyományt, mint végrendeletet, melyet 
ő hajtson végre, és a melyet elvigyen azon helyekre, hol 
hatalmas erejével oly nagy győzelmeket tud kivívni. (He-
lyeslés és viharos tetszés), és legyen Isten vele, hogy 
azt megérje. (Elénk helyeslés és viharos éljenzés.) 

Most még egy fokkal fölebb szeretnék lépni. Le-
gyenek meggyőződve, egy katholikus nagygyűlés szava 
fölhat a. trónig. (Helyeslés) „Caesarem appello," mondá 
egykor az apostol, és a tartományi kormányzó azt vála-
szolá neki : „Caesarem appellasti, ad Caesarem ibis." 
(Helyeslés.) Mi fölebbezünk szeretett német fejedelmeink 
összes trónjaihoz: vajha hozzájuk hatna szavunk! Oh, 
afelől nem lehet semmi kétség : népük szeretetét mégis 
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mindenek fölé helyezik (Helyeslés) ; és Németország bár-
mely országából vagy államocskájából legyünk is, mégis 
összes fejedelmeinkről el tudjnk mondani : népük szere-
tete az ő büszkeségük és boldogságuk. (Elénk helyeslés.) 
Mi trónjaik elé teszszük le az ügyet, nem mint zavar-
gók ; mi nem zajongunk, mi nem fenyegetőzünk forrada-
lommal s lázadással (Helyeslés), nem, mi a leghivebbek 
akarunk lenni még akkor is, ha kivülünk többé talán 
senki sem volna az. (Viharos helyeslés.) 

Uraim, mi mint kath. nagygyűlés oly nagy dolgok 
előestéjén, a mikor megvan az öntudatunk, hogy ismét 
szabad német hazánkban élünk, esdve emeljük fel kezein-
ket a trónokhoz, nem kegyet, de szent, elidegenithetetlen 
jogunkat kérve (Viharos helyeslés), Jézus Krisztus jogát 
kérve, a mi szent, katholikus egyházunk jogáért esdve. Es 
e kérelmünkhöz azon biztosítékot csatoljuk, hogy szerze-
teinkkel egyetemben képeseknek érezzük magunkat az 
idők súlyos veszélyeivel szemben oly dolgokat véghez 
vinni, minőket nem képes létesiteni semmiféle más hata-
lom a földön. Bármely világi törvényhozásnál, bármely 
jól iskolázott rendőrség hatalmánál, bármely államférfiúi 
bölcsességnél magasabban áll Jézus Krisztus tanitása, 
(Helyeslés), és bárhol jut az kifejezésre, ott üdv s áldás 
fakad nyomában. Azért, uraim, imádkozzunk s munkálkod-
junk, hogy visszatérjenek édes német hazánkba a mi sze-
retett, egyházunktól elválaszthatatlan szerzetes rendeink ! 
(Viharos, hosszantartó helyeslés és tetszés.) 

IRODALOM. 
= Szent beszédek a róm. kath. egyházi év ün-

nepeire és vasárnapjaira. ( A Vallás-bölcseleti füzetek 
ö-ik évfolyama.) Irta Répássy János, egri érsekmegyei 
áldozópap, kiérdemült főegyházi szónok. Második javitott 
és bővitett kiadás. Két évfolyam három kötetben. Első 
kötet. 1. sz. Eger, 1886. Egy kötet ára 6 frt . vagy 30 int. 

Répássy művei nem szorulnak ajánlásra. A jelen 
füzet tartalmaz: Urjövet vasárnapjaira és a szeplőtelen 
fogantatás ünnepére 3—3 beszédet, karácsonyra kettőt. 

= Megjelent és beküldetett : DÍCS-hymnUS. Föma-
gasságu és főtisztelendő Simor JánOS bibornok, Magyar-
ország herczegprimása, esztergomi érsek urnák 1886. év 
október hó 28-án tartandó aranymiséje emlékére. Szövegét 
és dallamát irta Bogisich Mihály, sz. Pálról czimzett her-
pályi prépost, budapest-budavári plébános, a m. tud. Aka-
démia tagja. Budapest, 1886., nyom. és kiad. Rózsa K. és 
neje. Ara a vezérkönyvnek : a) férfi-négyes, b) vegyes kar, 
c) gyermek-kar zongorakísérettel 1 frt . Egyes szólamok 5 kr. 

— Németajkú helyeken lelkészkedő paptársaink szi-
ves figyelmébe ajánljuk a Pustet-féle ,Regensburger 
Marien-Kalender für das Jahr 1887. Zweiundzwanzigster 
Jahrgang4-r., ^kitűnő tartalommal és számos igen szép 
illusztráczióval. Ara 36 kr. 

= A fáradhatatlan P. Angelikus ismét egy uj 
müvei gazdagította magyar hitbuzgalmi irodalmunkat, 
illetőleg vallásos művészetünket. Gyönyörű képcsoportozat-
ban, egy nagy ivrétü lapon kiadta az üilő Rózsafüzért, szí-

nes képekben, az ő hármas, u. m. örvendetes, fájdalmas és 
dicsőseges titkaival. Minden katholikus hivő, minden pap 
szobájának diszére válik az igazán szép kép-csoportozatT 
rózsakoszoruba foglaltan, középen egy nagy aranyozott 
kereszttel és a szent rózsafüzér szerzését feltüntető kép-
pel. Ajánljuk paptársaink kiváló figyelmébe. Magukat és 
híveiket a szent rózsafüzér e hónapjában szebb ajándék-
kal meg nem lephetnék, mint ezzel a képpel. Ara 80 kr. 
P. Angelicus tudvalevőleg lakik Mariasternben, Bosniában, 
per Alt-Gradiska, Szlavónia. 

= „Az ember eredése, faji egysége ós kora" 
czimü munka, melyet a budapesti kir. egyetem hittudo-
mányi kara a Horváth-féle alapítványból 250 forinttal 
jutalmazott, s melyről a „Pester Lloyd" következőleg 
nyilatkozik: „nagyon ritkán akadt kezünkbe ilyen, nyíl-
tan bevallott theologiai irányú könyv, melyet oly tiszta 
érdekkel bírtunk végig olvasni, mint ezt. Ebben a pap 
egészen a tudomány küzdő terére lépett, s tudományos 
fegyverzettel felszerelve, tények s a logika örök törvé-
nyeivel ostromolja a nagyon is túlhajtó kutatókat. A szerző-
nyugodtan s bámulatos tárgyilagossággal végzi vizsgála-
tait" stb. — megrendelhető 2 fr t 50 kr. bolti áron Pfei-
fer Ferdinánd könyvkereskedésében Budapesten, vagy öt 
intentióért a szerzőnél Zirczen. (Veszprém megye.) 

Dr Platz Bonifácz. 

VEGYESEK. 
— KováCS Zsigmond veszprémi püspök ur ő excel-

lentiája, mint a ,V. Közlöny' irja. a török-becsei tüzká-
rosultaknak 20 frt., az esztergári templomra 25 frt., a 
tabi iskolára 20 frt., az udvarhelyi templomra 20 frt., a 
nagydémi templomra 50 frt., a vindornyalaki tüzkárosul-
taknak 20 frt, az esztergomi ferencziek zárdájára 20 frt, 
a székesfehérvári ferencziek templomtornyára 15 frtot 
méltóztatott ajándékozni. 

— Bécsben, a jövő év tavaszán, Rajner főherczeg 
védnöksége alatt az osztrák muzeumban egyházművészeti 
kiállítás fog megnyílni, a mely két osztályból fog állani. 
Az egyikben lesznek a régibb, a másikban az ujabb mű-
tárgyak kiállítva. 

— Éjszaki Francziaország katholikusainak congres-
susa a cambrayi egyháztartomány püspökeinek védnök-
sége alatt f. évi nov. 23—28-ig fog Lilieben tartatni. 

— A szerviták rendfőnöke coram exposito végzendő 
imákat rendelt el a rend templomaiban, a végett, hogy 
a rend hét alapitójának canonizaczionális ügye szerencsés 
véget érjen. 

— A franczia katholikus jogtudósok és ügyvédek 
congressusa f. hó 12, 13, és 14-én lesz Lucien Brun el-
nöklete alatt Lilieben. 

— A jászóvári premontrei rend egy szép virulást 
igérő babérágat font be érdemkoszoruiba f. hó 4-én, a 
midőn Kassán a Balassa-féle konviktust ünnepélyesen meg-
nyitotta. A fényes ünnepélyen jelen volt maga a kassai 
egyházmegye főpásztora, nm. és ft. dr SchUSZter Kon-
stantin ö excja is, továbbá Trefort miniszter képviseleté-
ben Berzeviczy Albert államtitkár, dr Kussinszky Arnold 
jászóvári perjel mélt. és ft. Kaczvinczky Viktor praelatus 
ur képviseletében. Az intézetet 4 előljáró vezeti, u. m. 
ft. Benedek Ferencz kormányzó, ft. Orbán Bertalan alkor-
mányzó, dr Keil Alajos és Ráth Evermod felügyelők. Az 
intézetet megnyitó Veni Sancté-t és sz. misét ngs Ju-
hász Norbert kir. tanácsos és tankerületi felügyelő ur 
mondotta. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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Prefettura 
Dei 

SS. Palazzi Apostolid 
Dalle Stanze al Vaticano 

Li 26 Settembre 1886. 
N. 791. 

La Santità di Nostro Signore essendosi benignamente degnata di 
a n n o y e r a r e t r à Suoi Camerieri Segreti Sopranumerarî il S a c e r d o t e D . A d a l b e r t o Breznay P r o -
fessore di Teologia Morale nelF Université di Budapest, il sottoscritto Maggiordomo 
della Santità Sua si rende sollecito di porgergli Fannunzio di questo speciale 
tratto di Sovrana Pontificia considerazione. 

Sig. D. Adalberto Prof. Breznay. L. Macclii. 

Kivül : Monsig. Adalberto Breznay Cameriere Segreto Sopranumerario di S u a S a n t i t à . 

m â il II i I f 

iJMayytii' szöveg. 

1. Végharagnak ama napja 
A világot elhamvasztja: 
Sibillával Dávid vallja. 

uj fordításban.*) 

( P . Ä n g e 1 i c u s t ó 1). 

Latin szövey. 

1. Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla, 
Teste David cum Sybilla. 

*) Ajánlva nt. Hofbauer lynácz urnák, a szatmári egyházmegye lángbuzgalmu papjának, aki buzdításának 
köszöni létét e szerény forditás. P. A. 
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2. A világ mint fog remegni, 
Ha birónk fon megjelenni 
S mindeneknek véget vetni. 

3. Kürt hangjának bűvös árja 
Világ sirját mind bejárja 
S a holtat mind trónhoz várja. 

4. Bámul élő s holt világ majd, 
A halott lia létre támad. 
Hogy feleljen a birának. 

5. Az irott könyv fel lesz tárva ; 
Minden fel lesz ott találva. 
A világot mi bírálja. 

6. A biró fog széket ülni. 
A titok mind felderülni, 
Sorsát semmi sem kerüli. 

7. En szegény majd ah mit mondjak ? 
Védőmül én kit találjak ? 
Bizton majd ha szent sem állhat! 

8. Fönség félve félt királya ! 
Jóknak ingyen megváltása ! 
Ments meg engem kegy forrása ! 

9. Fontold, Jézus, én kegyelmem ! 
Földi pályád én szereztem ; 
E napon ne hagyj elvesznem! 

10. Fáradtál, hogy megnyerj engem, 
Megváltottál a kereszten ; 
Ennyi kin hát el ne veszszen. 

11. hagy birája megtorlásnak ! 
Nékem bűnöm megbocsássad, 
Mig nincs napja számadásnak. 

12. Felsóhajtok ! sujt a vétek ; 
Bűntudatnak pírja éget ; 
Isten ! kérlek, ah kímélj meg! 

13. Aki Márját feloldoztad, 
Gonosztevőt meghallgattad, 
Kékem is a reményt adtad. 

14. Méltatlan bár könyörgésem; 
De Te óh jó! tedd kegyesen, 
Hogy örök tüz ne égessen. 

lö. Engem juhok közzé tégy el 
Hogy ne legyek a kecskékkel, 
Szent jobbodnál jól helyezz el. 

2. Quantus tremor est futur us, 
Quando iudex est venturus, 
Clinda stricte discussurus. 

3. Tuba mirum spargens sonum 
Per sepulchra regionum 
C'oget omnes ante tlironum 

4. Mors stupebit et natura. 
Cum resurget creatura 
ludicanti responsura : 

ö. Liber scriptus proferetur, 
In quo totum continetur, 
Unde mundus iudicetur. 

6. Iudex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet, apparebit, 
Nil inultum remanebit. 

7. Quid sum miser tunc dicturus 
Quem patronum rogaturusf 
Quum vix iustus sit securus. 

8. Rex tremendae maiestatis, 
Qui salvandos salvas gratis, 
S alva me fons pietatís! 

9. Pecordare Jesu pie. 
Quod sum causa tuae viae 
Ne me per das illa die. 

10. Quaerens me, sedisti lassus, 
Pedemisti crucem passus, 
Tardus labor non sit cassus ! 

11. Juste iudex ultionis 
Donum fac remissions s 
Ante diem rationis. 

12. Inqemisco tamquam reus, 
Cidpa rubet vultas meus, 
Supplicanti parce Deus. 

13. Qui Mariam absolvisti 
Et latronem exaudisti. 
Mihi quoque spem dedisti. 

14. Preces meae non sunt dignae 
Sed Tu bone ! fac benigne, 
Ne perenni cremer igne ! 

Id. Inter oves locum praesta 
Et ab hoedis me sequestra 
Statuens in parte dextra. 
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16. Ha a bűnöst megzavartad, 
Kinzó tűznek, általadtad, 
Hivj engem az áldottakkal. 

17. Leborulva kérlek, esdve 
— Szűm hamuként megtörődve — 
Legyen gondod véglétemre ! 

18. Siralmas lesz majd ama nap, 
Hamvából majd ha feltámad 
A bűnös, s rá jő bírálat. 

19. Lsten! szálljon rá irgalmad! 
Édes Jézus ! el ne hagyjad! 
És adj nékik nyugodalmat! 

16. Confutatis maledictis 
Flammis acribus addict is 
Voca me cum benedictis. 

11. Oro supplex et acclinis, 
— Cor contritum quasi cinis — 
Gere cur am mei finis. 

18. J^acrymosa dies illa 
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus. 

19. Huic ergo parce Deus ! 
Pie Jesu Domine 
Dona eis requiem! 

A budapest-belvárosi plébánia templom története. 
Irta N é m e t li y L a j o s . 

(Folytatás). 

A tatárok kivonulása után Budavára gyor-
san épült és IV. Béla. király 1255-ben jul. 25-én 
kelt okmányában önmegelégedetten mondhat ta , 
miszerint a birodalmában épí tet t többi vár kö-
zött, melyek az ország ol talmára alkalmasak, a 
pesti hegyen épült leginkább bir nagyszámú la-
kossággal. A vele szemben eső Pest is gyorsan 
és szépen fejlődött. Jele annak, hogy nemcsak a 
két, már előbb is megvolt templom ismét fel-
épült, hanem oda még egy harmadikat is lehe-
t e t t állitani, mely szintén csakhamar tekintélyre 
emelkedett. Azonban e fejlődésnek közötte is-
mét borzasztó veszély fenyegette, mer t a t a t á -
rok a kunokkal együtt 1283. óta ismét tűzzel 
vassal pusztí tot ták az országot és 1285-ben egész I 
Pestig előnyomultak.1) Ekkor ugy látszik Peste t 
be nem vették, de a rémület nagy volt. Igen jól 
megfizették a menekülők a pesti és jeiiei révé-
szeknek, hogy mielőbb szállítsák őket a Duna 
jobb part jára. Meg is gazdagodtak ezek és dus 
gazdagságukban elbizakodva lázadást kezdtek, 
mely sok bajnak let t okozója. Káros hatással 
lehetett ez az egyházi ügyre, mer t ők megtagad-
ván az ó-budai templomtól a viz- és sóvámot, 
maga Lodomér érsek e l éke rü l t a dolog, ki 1285. 
jun. 17-én keményen reájok parancsolt, hogy kö-
telességüknek eleget tegyenek.2) 

x) M. Joli. de Thurócz, Chronica Hungarorum II . 
r. 79. fej. Schwandtnernél, I. k. 152. 

2) Lodomér okmánya Fejér C. D. V. III. 299. de 
az 1283. évhez, azonban Knauz, Monum. Eccl. Strig. II . 
177. sz. 196. 1. a fenti év alatt. 

A polgárság részéről ha i t t -o t t volt is egy 
kis idegenkedés egynémely egyházi intézkedés 
ellen, mégis az egész ország keresztény és buz-
gón vallásos volt. Nemzeti intézményeink az 
egyházi intézményekkel karöltve já r tak . Alkot-
mányos törvényeinket hazánk egyháznagyjai a 
világi karok és rendekkel egyetemben alkot-
ták meg. így t ö r t én t az 1298-ban is, midőn ve-
lenczei Endre koronázása alkalmával a lkotmány 
j ö t t létre. Az egyház és az ország nagyjai együt-
tesen gyűltek egybe és pedig Pesten a minori ta 
testvérek templomában, a hol hozzájok csatlakoz-
tak még a szászok és a kunok is.*) 

A ferenczrendüek temploma igen alkalmas-
nak bizonyult ily czélokra a Rákoshoz való kö-
zelsége mia t t is. Azért a rákosi országgyűléshez 
a „Veni Sancte"-t rendesen benne t a r to t t ák meg. 
De többször izgalmas tanácskozmányok is foly-
t ak le falai között. 

Miután az utolsó Árpád, III. Endre, 1301-ben 
jan. 14-én elhalálozott és Budavárban a ferencz-
rendüek templomában e l temet te te t t , mely a mai 
vári színház terén állott, erős trónvillongások 
támadtak az országban és izgatták nemcsak a 
budaiak, de a pestiek kedélyeit is. Ott v^éres ösz-
szeütközésekre is került a dolog, i t t , kivált a 
Rákoson, elég izgalmasan folytak ugyan le a ta-
nácskozások, de vérontás még sem tör tént . 
1307-b#n Róbert Károly megválasztása létrejöt t , 
min t az e tényről felvett okmány mondja : „Meg-
tör tén t ez a Rákoson sz. Pé te r temploma mel-

x) Endlicher, Rerum. Hung. Mon. Arpadiana, 631. 
és Fejér, C. D. VI. I. 131. 

26* 



228 RELIGIO. 228 

lett." Azonban a hozott határozatok az ország-
ban általános érvényre nem bí r tak jutni . Hogy 
az ügynek nagyobb nyomaték adassék, V. Kele-
men pápa Gentilis bibornokot rendkívüli követ-
képen küldte az országba, ki miután Budán meg- i 
érkezett, 1308. évi sz. Márton püspök ünnepe j 
nyolezadára országgyűlést h iva to t t össze, melyre 
oly nagy számban jö t tek fel az ösök, hogy a vár-
ban el nem fértek, hanem november hó daczára 
a Rákoson kellett megtelepedniök. Az értekezle-
tek helveül a domonkosiak pesti temploma sze-
mel te te t t ki,-) ide maga a bibornok-követ is ál-
ta l jö t t és pedig a széles folyónak sikján — mint 
az okmány beszéli — halászok módjá ra a víz-
től nem félve, közönséges ladikon j ö t t át. Sem 
egyházi méltóságát, sem hivatalának kiváló vol-
tá t nem tekintve, hanem inkább magát meg-
alázva te t te meg a dunai u t a t s azonnal a do-
monkosiak helyiségébe sietett, mely a folyó mel-
lett volt. A bibornoknak tapinta tos vezetése mel-
le t t közös egyetértéssel a választás megtör tént s 
mindjár t a hűség esküjét a szent kereszt erek-
lyéjére letették, melyet a királynak békecsókra 
oda nyúj to t tak . Azután pedig a királyt ősi szo-
kás szerint vállaikra emelték és megéljenezték. 
Mire ugyanazon templomban a „Te Deum lau-
damus" ünnepélyesen elénekel tetet t 

Pest egyik templomában tör tén t meg tehát 
1308-ban november hó 27-én, egy szerdai na-
pon, Magyarország tör ténet i eseményeinek emez 
egyik legszerencsésbike. Még egy másik, ehhez 
hasonló eseményt is tűzöt t ki Pest számára a 
népek ura s Istene, melyről a maga helyén. 

A plebánia-templomot illetőleg a legköze-
lebbi adatot az 1317-—1320. évekből birjuk, mi-
dőn Bufinus, XXII. János pápa számára az üre- i 
sedésben levő egyházi javadalmak jövedelmének 
felét összegyűjté. Feljegyzéseiből kitűnik, misze-
rint a pesti plébánia („plebes de Peste Vaciensis 
Dioecesis") e három év alat t egyszer üresedésbe 
jöt t . Összes jövedelme felért 24 márka finom 
aranynyal, budai érték szerint. Ebből a pápa 
számára a felét, t ehá t 12 arany márkát , melyek 
mindegyike 4 arany forintot ér, lefoglalt Melye-
ket 1318 febr. 8. és 12-én valamint 1319 febr. 

1) Fejér. C. D. VIII . I. 221. 
2) Mely az okmányban így iratik l e : „In loco Prae-

dicatorum prope civitatem Pestensem, ultra ipsum Da-
nubium ex oppo9Íto dicti castri" érti Budavárát. Fejér, 
C. D. VIII . I. 269. 

3) Fejér, C. D. VIII. I. 264. 

utolsóján Concihn plébános „dietae p l e b i s R u -
finusnak megfizetett, igy tehát összesen 48 arany 
forintot.1) 

Ezen érdekes feljegyzésből ké t igen becses 
adatot mer í the tünk a plébánia történetéből. És 
pedig, hogy 1318. és 1319-ben a plébános Con-
cihn volt és hogy a plébánia a váczi egyházme-
gyéhez ta r tozot t . 

Már többször fordult elő az elmondottak 
fonalán, hogy Pest a váczi egyházmegyéhez tar to-
zott ; azonban hogyan egyeztethető meg ezzel azon 
körülmény, miszerint IV. Béla, midőn mindkét 
Pestnek plébániáit a bélaforrási apátságnak 
kegyúri joghatósága alá helyezte, mint lát juk, 
Róbert esztergomi érsek és Magyarország prímá-
sától kapot t hozzá beleegyezést. Ez másként 
nem lehetett , mint hogy tényleg ugyan Pest a 
váczi egyházmegye területén feküdt, de már ek-
kor kiváltságképen egyenesen a prímás jogható-
sága alá tar tozot t . 

Mivel azon körülmény, hogy Pest a váczi 
egyházmegye területén feküdt, gyakrabban adot t 
a lkalmat arra, hogy a pr ímásnak kiváltságos joga 
kétségbe vonassék és a váczi püspök spirituális 
joghatóságát Pestre érvényesítse, a mi legújab-
ban is venti lál l tatott , azért hasznos munkát vé-
lek cselekedni, ha i t t a primási jogok ezen 
egyik kiválóbbikának tör ténet i alapját kimu-
tatom. 

Tekintve, hogy IV. Béla már 1237-ben figye-
lembe vette, mint emlí tet tük volt, az ország 
prímásának eme kiváltságát, bizonyára a kivált-
ságnak ősréginek, s méltán állitható, a primási 
méltóság alapításával egyidejűnek kellett lennie. 
Beismerték ezt és nyíltan kifejezték a római êz. 
szék iratai. IX. Bonifácz pápa, uralkodásának 
mindjár t első évében (uralkodott 1389—1404-ig) 
november 24-én Rómában sz. Péternél kelt bul-
lájában a következőket mondja: „Múltkor tudo-
másunkra hozatott , miszerint régi, helybenha-
gyott és eddig békésen megta r to t t szokás sze-
r int . . . Buda, másként Xovi montis Pestiensis 
városban a szűz Mária, sz. Mária Magdolna ple-
bánia-templomai a várban, sz. Péter vértanúé, 
valamint sz. Gellérté az elővárosban és a pesti... 
lelkiekben minden tekinte tben a koronként lé-

U. o. VIII . II. 115. Horváth István is említ i : 
Pest régi Ofen német nevéről irt müvében s mondja; 

I bogy a „pesti főiskolának" „Collectura Decimae Pontifi-
1 ciae" czimü kézirat Tom. I. 33. 1. fordul elő. 
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tező esztergomi érsek teljes joghatósága alá tar-
toznak és hogy az előbb emii tet t egyházak sze-
mélyzete senki mást a nevezett érseken kivül fő-
nökéül ne bírjon s ne ismerjen, úgyszintén, hogy 
ezen érsek, mint közvetlen főnökük és senki 
más i ránt birják gyakorlatban az engedelmessé-
get és tiszteletet, ugy, hogy tisztelendő testvé-
rünk János, ') úgyszintén időnkénti esztergomi 
elődei békés bir tokában valának és mintegy jog-
szerűen gyakorolták ezen felsőbbséget és jogha-
tóságot a nevezett templomokban, azok személy-
zetén és helyein, oly régi idők óta, hogy ennek 
ellenkezőjének emléke nem létezik."2) Elmondja 
továbbá a pápa, miszerint ő erről teljes tudo-
mással bír sóhaj t ja , hogy ezen előjogban sem Já-
nos érsek, sem utódai ne zavartassanak s mind-
azt. a mi ezen előjog szerint történik, semmi-
nemű kérelemre, hanem saját szándékából s sza-
bad akaratából helyesli és jóváhagyja, az ellen-
kezőt pedig érvényen kivül helyezi és rosszalja. 

(Folytatjuk.) 

Dupanloup nevelési elvei. 
Irta: Purt Irán. 

II. 

A tekintély és tisztelet elve a nevelésben. 
Miután Dupanloup a nevelésnek kettős alap-

jául és fő elvéül a tekintélyt és tiszteletet veszi, 
és miután — miként már e miit et tük — egész 
neveléstana tulajdonképen nem egyéb, min t a 
tekintély és tisztelet jogosultságának és a neve-
lésben való horderejének bebizonyítása, azért 
szükséges, hogy a tekintély és tisztelet elvét Du-
panloup szellemében bemutassuk. 

A tekintély és tisztelet, Dupanloup szerint, 
az emberiségnek legnagyobb és legszentebb dolgai, 
a társadalmi összhangnak gondviselésszerű kap-
csai, melyeken a társadalom erkölcsei és békéje 
n}Tugszanak.:í) 

Ennélfogva a tekintély és tisztelet meggyön-
gülése az emberiségnek legnagyobb vesztesége, 
sok szerencsétlenség és nagy erkölcsi romlás for-
rása, mivel ezáltal a társadalom alapjaiban tá-
madta t ik meg. Jó nevelés tehá t tekintély és tisz-
telet nélkül teljesen lehetetlen, nem is képzel-
he tő ; és mivel a tekintély szükségessége általa-

1) Kanizsay János 1387 — 1418-ig ült az érseki székben. 
*) A pontokkal jelölt helyekről a többi kiváltságos 

plébániák nevei kimaradtak. 
ä) V. ö. De l 'Éduc. T. II. p. 330. 

nos, az emberi természetben fekszik, azért a hol 
nincsen tekintély, o t t a fejetlenség elkerülhetlen. 

Ezen néhány rövid sorból már világosan 
lá tha t juk , mily fontosságot tulajdonit Dupanloup 
a tekintély és tiszteletnek. De megérdemlik-e 
ezek e nagy fontosságot? És lehet e ennél-
fogva a tekinté lyt és tiszteletet a nevelés főel-
véül felállítani? E kérdésekre a választ csak 
akkor adhat juk meg, midőn már kife j te t tük, 
hogy mi t ér t tu la j donképen Dupanloup a tekin-
tély és tisztelet a la t t . Épen azért a következők-
ben szólni fogunk a tekintély és tisztelet fogal-
máról, és azon viszonyról, mely a tekintély és 
tisztelet között létezik, 

Dupanloup a tekintély fogalmát a következő 
módon fej t i k i : Autorité, la t inul : auctoritas ezen 
főnévből származik : auctor. Az emberi életben 
szerző ala t t azt ért jük, aki valamit teremt , a ki 
valamint létrehoz. így fogja fel ezen szónak ér-
telmét a franczia akadémiai szótár is, mely sze-
r in t : „Autew : celui qui est la premiere cause de 
quelque chose.u Az „auteur név mindenek előtt 
Istent, min t minden létező kútfejét, illeti meg. 
és azért mond juk : „Dieu est Vauitur de l'uni-
vers, l'auteur de la nature, Vauteur de tout ce qui 
existe." Ugyanezen jelentményben használjuk az 
„auteur" szót az atyáról, ivóról, művészről és tör-
vényhozóról. 

A mondot takból önként következik, hogy 
a tekintély nem egyéb, mint a szerzőnek müve f<-
lötti természetes joga. Vagyis más szóval a tekin-
tély a parancsolás joga, melynek másrészről az 
engedelmesség kötelessége felel meg. ) Ha ezen 
igazságok fölött elmélkedünk, lá tni fogjuk, hogy 
különösen és tu la j don képen csak a szerzőnek van 
joga müve fölött, mer t a mű természetesen és 
lényegileg tőle függ, mert ő általa készült, mert 
nem létezhetik szerzője nélkül, mert ez az ő müve. 
mert ő t a r t j a fenn, és szab - léje oly czélt, a mi-
lyent akar. 

Még többet mondunk, ez nem csak jog, ha-
nem kötelesség is, mert a mü szerzőjének kö-
szöni létezését, neki kell annak gondját viselnie: 
a mü hozzá tartozik. Nem ismerünk és nem is-
merhetünk törvényesebb és természetesebb tekin-
télyt, min t azt, melylyel a szerző önkeze által 
készített müve fölött rendelkezik Ezen igazsá-
got azután Dupanloup a szentírásból bizonyítja 
be. A sok felsorolt idézet közül csak néhányat 

>) V. ö. De l 'Éduc. T. II. p. 14. 



230 RELIGIO, 

emiitünk fel. Igy például l á tha t juk — mondja 
Dupanloup — hogy Istennek legfényesebb teremt-
ményei épen ugy közelednek az ő szavára, min t 
a legközönségesebbek, és mondják : „Adsumus! 
Jelen vagyunk!" (Jób 38, 35.) Maga az ember, a 
teremtés koronája és remeke, a földi lények leg-
diesőbbje és legnemesebbje, magasztos és teljes 
bizalommal közeledik Teremtője felé : 

„Benned bizva mondom: 
Istenem vagy énnekem, 
Kezed közt a sorsom 
Óvj meg, óh adj fényt nekem,"1) 

Ezt bizonyítják Dávid király 103. zsoltárá-
nak következő gyönyörű szavai: 

„Oh Isten, müveid mily szépek és nagyok! 
Minden bölcs szellemed s jóságodban ragyog: 
E föld, e tengerek s tömérdek lényeik, 
Kicsiny s nagy mind, de mind a létet éldelik ! 
Hogy éltet adj nekik, Tehozzád térnek ők, 
Tehozzád esdenek mind mind a létezők ; 
Te annak idején szórsz és ők gyűjtenek, 
Kitárod karjaid, s betelnek mindenek." 2) 

Istenben a tekintély tehát a jog az ember-
nek, ki t teremtet t , parancsolni, és a jog az 
anyagi és szellemi világot, mely örök minden-
hatóságának müve, az időben kormányozni. Ezen 
isteni jogot, ezen legfőbb tekinté lyt helyesen 
nevezik a hittudósok Istennek te remtményei 
fölött való korlátlan hatalmának. Miután Isten 
első egyedüli és tu la j donkép eni szerzője minden 
dolognak, miután mindenüt t jelen van és örök-
től fogva létezik, azért 0 nemcsak a tekintély 
legfőbb személvesitése, hanem egyszersmind maga 
a tekintély, mer t 0 -az, a mi, mer t 0 leghatal-
masabb, a végtelen Lény ; a ki egyedül ad éle-
te t a létezőknek. De mivel 0 a te remtő erő, és 
a létrehozó hatalom, azért benne az isteni Atya-
ság (Paternité divine) is székel. Sőt azt mond-
hatjuk, hogy maga az isteni Atvaság az Isten-
ben levő tekintély alapja. Az Isten Atya és ezen 
név nemes ik a legkedvesebb és leggyengédebb név, 
hanem a leghatalmasabb és legerősebb is, ez 
azon név, mely legjobban fejezi ki a végtelen 
hatalmat , a legfensőbb nagyságot, a te remtő 
erőt. Ezért nevezi a szentírás az Istent, „minden 
dolog Atyjának, kitől minden atyaság nevezte-
t ik a mennyekben és a földön." (Efez. 3, 5); 
ezért mondja az apostoli hi tval lás : „Credo in 
Deum, Pa t rem omnipotentem;" és ezért dicsőit-

Zsolt. 30, 15. Kálmán Károly verses forditásában. 
2) Dávid király zsoltárkönyve. Magyarban versekre 

irta Kálmán Károly. Budapest, Franklin-társulat. 1883. 

jük Ót mindnyájan, mindennap ily szavakra nyit-
ván a jka inka t : „Pater noster, qui es in caelis." 
Tehát az Istenben van minden tekintély forrása ; 
Ö maga az első, tulajdonképeni, egyszerű, teljes, 
változhatlan és örök tekintély ; Ó Atya, Úr, Ki-
rály, Törvényhozó, Mester. Ö minden a legfőbb 
fokban: 0 Isten. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 8. A párbaj-mánia. — Társadal-

munk sokféle betegségei között egyike a legvészteljeseb-
beknek a párbaj-mánia. Igazán, valóságos mániává fejlődött 
a párbajozás minálunk és alig van már társadalmi osz-
tály, alig van már ember, ki egy szép reggel arra nem 
ébredhetne, hogy neki verekednie kell. S azt hiszszük, 
nincs a párbajozásnak az a leglelkesebb védője, ki ezen 
általános elvadulásban haladást találna és örömet lelne. 
Hiába szól az ész, hiába a sziv, hiába az egyház, hiába 
a törvény ; egy végzetes nagy előítélet befolyása alatt áll 
a társadalom, mely zsarnok hatalmával elnémítja az ész 
és a sziv szavát, ellenszgül az egyház és a törvény tilal-
mának. Beteg társadalmunk elvesztette a becsület igazi 
fogalmát és azért lázas izgatottságában csak akkor véli 
lemosottnak a szenyfoltot, ha vér folyt. Pedig csak kissé 
józan felfogással nézve a dolgokat, lehetetlen észre nem 
venni, hogy becsület és harczképesség vagy ügyesség 
nem azonos fogalmak. A legbecsületesebb ember lehet a 
legrosszabb vívó és a legjobb vivő a legbecstelenebb 
ember. Azért a kard élére, a pisztoly töltényére bízni az 
ember becsületét, soha sem lehet okos eljárás. A diadal 
— mint számtalan tény bizonyítja — nem mindig a be-
csületé, hanem az ügyességé. Ha nem akarunk a vak 
esetben hinni, akkor az Isten megengedő akaratára és a 
párbajozó ügyességére kell visszavezetnünk a győzelmet. 
De hogy Isten segítené győzelemre, ki az ötödik pa-
rancsot áthágja, azt ép észszel senki sem védelmezheti. S 
azért az ész ítélőszéke előtt a párbaj meg nem állhat. 

Nem akarom a sziv szavát itt fejtegetni, sem az 
egyház határozott tilalmát. A ki ismeri boldogemlékü 
IX. Pius pápa „Apostolicae Sedis" constitutióját, az tudja, 
hogy az anyaszentegyház jobban, élesebben és nyomaté-
kosabban nem is érvényesíthette volna szavát a párbaj 
ellen. A ki ezeket a legszigorúbb egyházi fenyítékeket 
ismeri, az kénytelen bevallani, hogy nem az egyházon 
múlik, ha még mindig uralkodik a párbaj. Az egyház való-
ban ezen tekintetben is hiven megtette kötelességét és 
ha híveiben, gyermekeiben meg volna az engedelmesség és 

I tisztelet ama foka, melyre jogosan számithat, akkora világ, 
mint sok egyéb dologtól, ugy a párbaj csapásaitól is már 
rég megmenekült volna. 

A világi törvényhozás az, mely e tekintetben leg-
I alább minálunk, igazán többet tehetne mint valósággal tesz. 

Van törvényünk, mely a párbajt tiltja, igaz, hogy nem va-
lami nagy és súlyos büntetéssel, de még ezt az aránylag cse-
kély büntetést is sok esetben vagy egészen vagy részben 
elengedik. 
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így a törvényes intézkedés egészen elveszíti ko-
molyságát, elveszíti annyira, hogy alig van párbajozó, ki 
ezen törvényes büntetés miatt visszariadna egy esetleg 
kínálkozó párbajtól. Pedig szerény nézetünk szerint 
olyannak illenék a törvénynek lenni, mely a leghatályo-
sabb módon megakadályozza a bajokat. A párbaj pedig 
aagy baj, azt mindenki kénytelen belátni, nagy baj an-
nál is inkább, mert általános baj, mely ellen eddigelé 
minden egyéb eszköz sikertelennek mutatkozott ; ha 
tehát ezt a nagy és általános bajt komolyan meg akar-
ják szüntetni, szükséges kemény, ha kell drákói szigorú 
eszközökkel fellépni ellene. A ki helyesen fogja fel a tör-
vényhozás feladatait, az nem zárkózhatik el azon benyo-
más elől, hogy rendkívüli bajok rendkívüli intézkedéseket 
tesznek szükségessekké. S ki elmulasztja e téren kö-
telességeit, nagy részben bűnös abban, mit kötelességsze-
rűen megakadályozni elmulasztott. Csak volnának oly 
szigorú törvényeink a párbaj ellen, mint pl. Angliáben és 
csak hajtanák azokat következtesen és minden esetben 
végre, nem kerülne sok időbe, hogy a párbaj-mánia tel-
jesen eltűnnék a láthatárról. Azért a törvényhozástól a 
legszigorúbb intézkedéseket kérjük a párbaj ellen. 

Addig azonban a társadalom és a hírlapirodalom is 
megtehetné a magáét. Mind a két tényező roppant sokat 
képes volna tenni a párbaj előitéletének lerombolá-
sára és megsemmisítésére, annyi bizonyos ; de épp oly 
bizonyos más oldalról, hogy a társadalom és még inkább 
a hírlapirodalom ezen feladatát kellő komolysággal és kö-
vetkezetességgel csak akkor oldhatná meg, ha más ala-
pon állana, mint ma valósággal áll. Egy társadalom, 
mely oly léha elveket vall, vagy jobban mondva elveket 
nem is igen vall, mely csak az utilitarismus zázlaját kö-
veti, az, ha erkölcsileg nincsen regenerálva, ily feladatra, 
minő a párbaj kiirtása, sem nem vállalkozik, sem nem 
termett. Es még inkább a hírlapirodalom, mely csak za-
varos, elasztikus és elmosódott erkölcsi nézetekkel bír, 
mely a helyes alap ellökésével az erkölcsiségből alig né-
hány foszlányt mentett meg, az nem is képes sem felér-
teni, sem következetesen keresztülvinni egy oly feladatot, 
minő a párbaj előitéletének következetes lerontása. 

Azért erkölcsi regeneratióra volna szüksége ugy a 
társadalomnak, mint a hírlapirodalomnak, és csak igy re-
mélhetnők, hogy a törvényhozás legszigorúbb intézkedé-
seivel együtt sikerülne eltörülni egy a barbar korból 
származott és a barbárságba visszavezető oktalan és szer-
telen előítéletet, melynek roppant hatalma joggal kétségbe 
ejt minden komolyan gondolkodót. ? 

Királyháza, 1886. szeptember hó 27-én. 
Tekintetes Szerke'sztőség ! 

Ugy hiszem a „Religio" t. cz. szerkesztősége ismeri1) 
ft . Duchuovszky Gyula királyházai r. k. plébános urat, 
kinek negyedszázados papi jubileumáról több budapesti 
lap említést tett ; ugyanazért tisztelettel bátorkodom kérni, 
szíveskedjék becses lapjában, annak katholikus olvasó 
közönsége épülésére a következőket közzé tenni : 

Nevezett plébános ur szeptember 10-én elutazván 

') Nemcsak ismeri, de tiszteli is. A szerlc. 

Mária-Pócsra, hogy ott szeptember 21-én 25 éves pap-
sága jubileumát egész csendben megülje, Királyháza róm. 
kath. hivei az nap összebeszélvén, a következő levelet 
intézték az ugocsai kerületi főesperes ngs. és ft. Molnár 
András László úrhoz Tisza-Ujlakra : 

„Főtisztelendő Főesperes ur ! Miután a jó Isten 
megengedte elérnünk lelkipásztorunk ft . Duchnovszky 
Gyula plébános urunknak azon szép korát, pappá szen-
teltetésének 25-ik évét; mert ő nekünk is már 24-dik éve, 
hogy lelkipásztorunk, de elment a negyedszázados sz. mi-
séjét Mária-Pócsra, a boldogságos szűz Mária segítségül 
hívása mellett Isten dicsőségére elmondani, — s tőlünk 
bucsut vett azon Ígérettel, hogy miérettünk mint híveiért 
is fog megemlékezni és imádkozni sz. misében : — mi 
alólirottak alázattal kérjük ft. Főesperes urat a többi 
hívek nevében is, kegyeskedjék nekünk azon örömet 
szerezni, s minket e hó 21-kére szerencséltetni, hétfőn 
estére legyen kegyes a személyvonattal eljönni Király-
házára, hogy ugyanaz nap, azaz 21-én, a midőn a mi 
kedves lelkipásztorunk M.-Pócson mondja a 25-töd évi 
sz. miséjét, mi is örvendezhessünk az nap, hogy akkor 
lesz kegyes szintén nagy hálaadó sz. misét mondani, 
hogy mi is imádkozhassunk a mi tisztelt lelkiatyánkért, 
kérve a jó Istent, hogy hosszura nyújtsa az ő életét, s 
tartsa meg nekünk soká, a mi örömünkre s egyházunk 
javára. — Alázatos kérésünket megújítva, vagyunk Ki-
rályházán 1886. szeptember hó 19-én, főtisztelendő Főes-
peres urnák alázatos szolgái. — Több aláírás." 

A fenti meghívásra a főesperes szíves volt szeptem-
ber 21-kére Királyházán megjelenni, s ünnepélyes „Te 
Deum"-ot és énekes misét számos hivő jelenlétében meg-
tartani. Szentmise után a hívek igénytelenségemet kérték 
föl, hogy a távol levő plébános úrhoz, ki szabolcsmegyei 
rokonainál pár napig időzött, az ő nevökben is követ-
kező levelet menesszünk : 

„Főtisztelendő plébános ur, mélyen tisztelt lelki-
atyánk ! A negyedszázados pappá szenteltetésének ünne-
pélye alkalmából fogadja szegény hivei nevében is sze-
rencse kivánatainkat. Áldja meg a jó Isten hosszú boldog 
élettel, s engedje az Ég, hogy a legnagyobb örömben s 
viruló jó egészségben, a félszázados — arany — miséjét is 
elmondhassa. Tartsa meg soká a Mindenható egyházunk, 
hazánk és szegény híveinek örömére. Éljen ! ! Mai napon 
mi is megemlékezve főtisztelendő lelkiatyánkért sz. misé-
ben, mi is örvendve zengtük el a Glóriát lelkiüdvéért s 
jövő boldogságáért. Mi szivünk öröméből s hálakötele-
zettségből ma részesültünk ft. Molnár András László fő-
esperes által mondott sz. misében, buzgó szívvel imád-
kozva lelkipásztorunkért. Áldja meg a jó Isten a jó szán-
dékot s vezérelje szerencsésen haza hivei körébe. Kik is 
vagyunk hódolatunk s tiszteletünk nyilvánítása mellett 
Királyházán 1886. szeptember hó 21-kén, alázatos szol-
gái s hivei." (Számos aláírás.) 

Míg a plébános ur távol volt, azalatt, a mint érte-
sültem, számos levélbeli és távirati üdvözlő irat ér-
kezett itmerősei és tisztelőitől. Haza érkezvén a jubiláns 
plébános ur, hivei alig várták, hogy őt üdvözölhessék. Fel-
öltvén ünnepi ruháikat, mintegy negyvenen megjelentek a 
plébánián, és egy megbízottjuk ezen beszéddelüdvözölte ő t : 
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Főtisztelendő plébános ur, mélven tisztelt lelki-
atyánk ! Midőn egy hétköznapon sz. mise végével bucsut 
vett híveitől, s tudtul adta híveinek, hogy negyedszáza-
dos sz. miséjét megyen megtar tani Mária-Pócsra a bol-
dogságos szűz Mária tiszteletére és miérettünk is fog 
mint híveiért imádkozni. Mi is igyekeztünk hálatel t 
szívből főtisztelendő plébános urunkér t e hó 21-kén 
ugyanazon napra, a midőn Mária-Pócson éret tünk imád-
kozott, imádkozni. Ugyanaz nap negyedszázados ünnepé-
lye alkalmával, több szegény hivei adakozásából meg-
nyerték f t . főesperes Molnár András urat , ki öregsége 
daczára, nem sajnálván fáradságát , szives volt eljönni, s 
ünnepélyes „Te Deum"-mal kezdő sz. misét mondani 
szeretett lelki a tyánkért . •— Alig vártuk szerencsés ha-
zaérkeztét. Legkedvesebb kötelességünknek ta r t juk , hogy 
mi is, mint alázatos hivei, papságának jelen huszonötö-
dik évi ünnepélyén hódolatunkat s t iszteletünket ki-
nyilvánítsuk. Fogadja szegény hivei nevében is tisztele-
tünk nyilvánítása mellett szerencse-kivánatainkat. Áldja 
meg a jó Isten hosszú boldog élettel ! Enged je a kegyes 
Eg, hogy a legnagyobb örömben s mindig viruló jó egész-
ségnek örvendve, a félszázados aranymiséjét is elérhesse, 
elmondhassa ! De azontúl is sokáig boldogságban, ép erő-
ben tartsa meg számos tisztelőinek s híveinek örömére ! 
Fogadja egyúttal hálás köszönetünket mélyen tisztelt plé-
bános urunk lelkipásztorkodásának köztünk huszonnegye-
dik évi szegény egyházunk iránti buzgó fáradozásáért , ki, 
szegénységünket tekintve, szegény egyházunkért nagyon, 
de nagyon sokat tet t és szenvedett. Mindezekért kívánjuk, 
hogy tartsa meg sokáig a Mindenható egyházunk, hazánk 
s szegény híveinek javára. É l j e n ! ! " 

A kellemes meglepetésben részesülő lelkész ur meg-
hato t tan hal lgat ta híveinek hálakifejezését, s könnyes sze-
mekkel válaszolva köszönetet mondó, oly sziv és lélekhez 
szóló beszédet tar tot t hozzájok, hogy hangos zokogásban 
törtek ki mindnyájan. Annak befejeztével megható jelenet 
volt, a mint a szűnni nem akaró éljenzés közt siettek 
kedves plebánusok kézcsókolására. 

Igy ünnepelték meg a királyházai r. k. hivek sze-
re te t t plebánusok, f t . Duchnovszky Gyula ur negyedszá-
dos áldozópapsága jubileumát. 

Reám nézve, ki szintén részese voltam a fent ieknek, 
örökre feledhetetlenek lesznek a hallottak, látottak, és 
imént leirottak. Az Isten tartsa meg soká az ily ked-
ves és közszeretetben lévő plébános urat barátai s hivei 
örömére ! M. Z. 

IRODALOM. 
= Megjelent és beküldetett : XI. Incze pápa é s Ma-

gyarország fölszabaditása a török uralom alól. A va-
tikáni levéltár diplomatiai irományai alapján irta Fraknói 
Vilmos. Budapest, kiadja a Szent-István-Társulat , 1886-iki 
tagilletmény. N. 8-r . 267 1. 

— Előfizetési felhivás ily czimü műre : A pap az 
Oltárnál. I r ta Chaignon S. J . , magyari tá az esztergomi 
növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 

P . Chaignon S. J . kitűnő müvét „A pap az oltár-
nál" czimmel ültettük át honunk nyelvébe, miután e nemű 
mü magyar nyelven még aligha látott napvilágot. E mii 
szerzője, mint tapasztalt egyházi férfiú, könnyed elmélke-
désekben késziti elő az áldozó papokat a sz. mise-áldozat 
méltó megünneplésére, melyek által szeretetteljes modor-
ban vezeti az olvasót az oltár fönséges t i tkainak legbenső 
szentélyébe, mialatt mindenütt előtérbe állítja az U j -
Szövetség szent áldozatának magasztosságát, végtelen ér-
tékét, ugy hogy kellemes értekezései igen alkalmasak a 
papokban fölgyújtani a buzgóság lángjai t azon t i tkok 
végzésére, melyeket a sz. misében naponként, ünnepelnek. 
Végül néhány latin bucsuimával fejezi be szerző müvét, 
A körülbelül 19 nyomot t ivre ter jedő mü október hó 
vége felé kerül ki a sajtó alól s ára 1 f r t 40 kr lesz, 
növendékpapoknak 1 f r t . Ügyünke t a főtisztelendő pap -
ság és növendéktársaink szives pár tfogásába a jánl juk, 
Esztergom, 1886. szept. A magyar egyházirodalmi iskola 
ez évi tagjai. 

Jelentés. 
A hit tudományi karhoz e té te l re : „Kívántatik sz. 

Gellért csanádi püspök és vértanú lehetőleg kimerítő élet-
története és iratainak főleg hi t tudományi szempontból 
tüzetes ismertetése" f. é. október l - i g egy „Erigendum 
robur stb." jeligéjű pályamunka érkezett bo, mely szabály-
szerű bírálatra kiadatott 

Budapest, 1886. okt. 8. 
Dr Aschenbrier Antal, 

hittud. kari e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
A ,Moniteur de Romei ma érkezeti száma ismét 

egy hatalmas pápai Encyclikát közöl a katholikus világ-
gal. Szentséges atyánk ezúttal Portugal l ia püspökeihez 
intézi szózatát. 

— Ugyanaz a lap egy bécsi távirata megerősiteni 
látszik azt az általunk már előbb je lentet t hirt , miszerint-
az apostoli szentszék az olasz félsziget területén u jabb 
időben oly sűrűn jelenkező antiklerikális mozgalom ügyé-
ben köriratot intézett a kormányokhoz. 

— Reklám! A ,Pester Lloyd1, ,Nemzet1 , ,Pest i Napló" 
— többet nem olvashattunk — egyhangúlag jelentik, hogy 
Szász Károly ev. ref. .püspök" főpásztori út jából visz-
szaérkezvén, f. hó 10-én egész beszéd-cyklust fog meg-
kezdeni a kalvintéri templomban. Az agilis „püspök" ur 
cyklusa pentologia lesz, azaz, öt beszédből fog állni „az 
emberek közt (talán között) levő válaszfalakról." F. hó 
24-én a „felekezeti" válaszfalra kerül a sor. Hát bizony, 
igazán kár volt azokat a, nemcsak válaszfalakat, de ma-
guka t az illető felekezeteket is felállítani. Es ha Szász 
Károly, talán öntudatlanul, az egy ,szent, katholikus és 
apostoli egyházban való ujx-aegyesülés ú t já t fogja pento-
logiája által egyengetni, mi leszünk az elsők, a kik neki 
lelkes „vivat"-ot fogunk kiáltani. 

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

Budapest. 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. fPapnövelde-utcz a 8. sz.) 
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Pergrata Nobis accidit communis epistola 
vestra,*) quam superiore mense accepimus, quae-
que illud maxime testabatur, vos civesque ve-
stros libentibus animis cogno visse novissima Apo-
stolicae Sedis cum regno Lusitano pacta con-
venta, de iisque laetari, velut de re bene gesta 
ac bono publico non minimum profutura. — Om-
nino, quod vos perspexistis, illud Nobis fuit in 
universo hoc negotio propositum, ut ea ad di-
gnitatem imperii conservarentur, quae regibus ve-
stris de catholico nomine meritis Pontifiees ro-
mani contulerunt, unâque meliori constitutioni 
commodisque rei Indorum christianae consulere-

* ) A l á b b közöljük ezt is. A szerit. 

tur. Quod quidem propositum partim videmur 
consecuti, partim confidimus Dei munere benefi-
cioque consecuturos. — Quamobrem intuentibus 
animo optatissimum, de quo loquimur, eventum, 
prospicere licet in posterum, nee otninari solum, 
sed plane spem certam concipere, futurum ut 
christianum nomen in Lusitania vestra ad com-
munium rerum salutem florere pergat, et maiora 
in dies incrementa capiat. 

Cui spei ut ad plenum respondeat exitus, 
Nos profecto primi omnium, ita Deus adsit pro-
pitius, dabimus operam. Plurimum vero adiumenti 
in prudentia vigilantiaque vestra episcopali, in 
solertia et virtute Cleri, in voluntate populi Lu-

j sitani, sine ulla dubitatione reperiemus. Imrao 
I in caussa tam nobili tamque fructuosa nec par-

tes desiderabuntur virorum qui rem publicam 
gerunt: de quibus minime dubitamus, quin No-
bis sapientiam et aequitatem suam, sicut nuper-
rime probavere, ita probare reliquo tempore ve-
lint: multo magis quod catholicae fidei studium 
beneque de Ecclesia merendi consuetudo non est 
apud Lusitanos inusitata aut recens, sed pervetus 
diuque celebrata. 

Etenim quamquam est Lusitania velut ad 
extremitatem sita peninsulae Ibericae, eademque 
angustioribus limitibus circumscribitur, tamen 
reges vestri, quae laus est non exigua, imperii 
fines in Africain, in Asiam, in Oceaniam protule-
runt, ut ex ipsis praestantioribus gentibus nulli 
Lusitania cederet, multas antecelleret. — Sed 
virtutem liorum inceptorum magnitudini parem 
unde putandi sunt quaesivisse % Scilicet, si recte 
diiudicari velit, ex amore sensuque religionis. In 
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iis enim ad ignotas et barbaras gentes laborio-
sis periculosisque expeditionibus, sic animo afi'ee-
tos constat plerumque fuisse, ut Christo Domino 
prius inservirent, quam vel utilitati vel gloriae, 
serendi christiani nominis, quam propagandi im-
perii sui cupidiores. Unâ cum expressa imagine 
vulnerum Iesu Christi, quod erat populäre gentis 
vexillum, praeferre maiores vestri Crucem sacro- i 
sanctum in triremibus, in acie, venerabundi si-
mul ас fidentes consueverant, ut non tarn arrao-
rum quam Crucis ipsius praesidio nobües victo-
rias, quarum gloria permansit, videantur adepti. 
— Quae pietas tune maxime enituit, cum Lusi-
taniae reges viros apostolicos ab exteris quoque 
gentibus arcessitos studiose conquirebant, Fran-
cis« Xaverii vestigiis ingressuros, eosdemque non 
semel a romanis Pontificibus Xuntiörum Aposto-
licorum auetos potestate. Singularis haec fuit пес 
unquam interitura maiorum vestrorum laus, quod 
in remotissimas gentes fidei christianae lumen 
principes invexerint, eoque insigni beneficio Se-
dem quoque Apostolicam sibi egregie demerue-
rint. — Nec unquam sane Decessores Nostri de-
stiterunt, quominus grati animi significationes 
genti vestrae exhiberent; cuius rei pi'aeclarum 
sunt argumentum decora singularia in reges col-
lata. Ad Nos quod spectat, quoties reputamus 
quam magna gesserit populus non ita magnus, 
gestit animus exemplum a Lusitanis petere, 
quanta vis religionis pietatisque sit : simulque 
Nostra vehementius excitatur mixta admiratione 
benevolentia. Ita sane : paternam vobis caritatem 
vel nuperrime re videmur probavisse : quandoqui-
dem in componenda de rebus Indiae orientális 
controversia, Kos quidem, quantum officii Nostri 
ratio patiebatur, liberaliter cum Lusitania egimus 
atque indulgenter. Quoniamque rectum est pa-
rem voluntatem aeeipere et reddere, ideirco plu-
rimum de studio facilitateque gubernatorum rei 
publicae Nobismetipsis pollicemur. Fore nimirum 
confidimus, non solum ut curam summám de iis 
adhibeant quae pacta sunt, sed operam Nobis-
cum libentes conférant ad ea, quae istic Eccle-
sia aeeepit, detrimenta sarcienda. 

Sunt haec sane haud levia, praesertim si 
conditio spectetur Cleri vestri, et Ordinum reli-
giosorum: quorum clades non in Ecclesiam so-
lum, sed in ipsam civitatem redundavit, quae 
sibi sensit ereptos adiutores prudentes et stre-
nuos, quorum opera informandis populi moribus, 
instituendae iuventuti, ipsis etiam coloniis ad 

ebristiana instituta fingendis, non medioeri usui 
esse potuisset, hodie maxime, cum tarn late pa-
tentem sacris expeditionibus campum in Africa 
interiore videamus. 

Quod si ad ipsas maiorum origines ammutu adver-
tamus, impietatis libidinem, quae superiore saeculo tan-
topere invaluit, neque unicam neque praeeipuam caussam 
arbitramur fuisse. Pervasit illa quidem, velut contagione 
morbi, vestrorum etiam auimos, ineursuque suo graves 
ruinas traxit : nihilominus non ii videntur longe a vero 
discedere qui maiorem perniciem censent allatain a poli-
ticarum part ium factionibus, intestinis discordiis, popula-
rium seditionum procellis. Etenim religionis laudem et 
antiquam Lusitanorum erga romanum Pontificatum fidem 
nulla vis extinguere, nullae artes labefactare potuerunt. 
In mediis etiam vestrae reipublicae tempestatibus, populi 
semper iudicium fuit, foedus concordiamque regnorum 
cum Ecclesia maximum esse princípium, quo Christianas 
regi oporteat civitates : eamque ob caussam sanctum reli-
giosae unitatis vinculum non modo permansit incolume, 
sed praebuit, auetoritate nutuque legum, constitutioni 
politicae fundamentum. Quae sane, laetabilia et ad coni-
memorandum iueunda, ostendunt, rei catholicae statum, 
idoneis remediis adhibitis, non difficulter fieri posse longe 
meliorem. Vigent enim bona sexnina ; quae si constantia 
animorum concordiüque voluntatum adoleverint, optatorum 
fruetuum copiam Submittent. 

Hi vero qui cum imperio praesunt, quorum tani neces-
saria est opera ad Ecclesiae incommoda sanauda, facile 
intelligent, quemadmodum Lusitanum nomen ad tantum 
gloriae fastigium catbolicae religionis virtute beneficioque 
pervenit, ita unam esse viam tollendis maiorum caussis 
expeditam, si eiusdem religionis duetu auspieiisque res 
publica constanter administretur. Quo facto, cum ingenio, 
cum moribus, cum voluntate populi futura est gubernatio 
rei publicae congruens. Continet enim catho'ica professio 
publicam regni Lusitani legitimamque religionem ; pro-
ptereaque omnino consentaneum est, tutelâ legum ac 
magis t ra tuum potestate esse defensam, praesidiisque om-
nibus ad incolumitatem, ad perennitatem, ad decus, pu-
blice munitam. Politicae perinde atque ecclesiasticae po-
testati sua legitime constet et libertás et actio, omnibus-
que sit persuasum, quod res ipsa quotidiano experimento 
confirmât, tantum abesse ut invidiosa aemulatione adver-
setur Ecclesia potestati civili, ut huic plurima et maxima 
ad salutem civium tranquil l i tatemque publicam adiumenta 
suppeditet. 

Ex altera parte ii qui sacra auetoritate pollent, quae-
cumque pro munere suo acturi sunt, sie agant, ut ipsis 
plane fidere se posse ас debere rectores civitatis intelli-
gant, пес ullam sibi oblatam caussam putent retinendarum 
fortasse legum, quas interest Ecclesiae non retineri. Sus-
picandi, diffidendi locum plerumque praebet politicarum 
concertatio partium : idque vos satis experiendo cogno-
vistis. Profecto catholicorum hominum et nominatim Cle-
ricorum primum maximumque officium est, nihil unquam 
пес re suseipere, nee opinione profiteri, quod qb obse-
quio fideve Ecclesiae dissentiat, aut cum conservatione 
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т г ш ш eius consistere non possit. Quam vis autem fas 
cuique sit suum de rebus mere politicis iudicium, modo 
ne religioni iustitiaque repugnet, honeste legitimeque 
tueri, tarnen videtis, Yenerabiles Fratres, perniciosum 
errorem eorum, si qui sunt, qui rem sacram remque ci-
vilem non satis secernant, religionisque nomen ad politi-
carum partium trahant patrocinium. 

Igitur prudentia ac moderatione adhibita, non so-
lum nullus erit suspicionibus locus, verum etiam firmius 
consistet illa catholicorum vehementer a Nobis expetita 
consensio. Quae si antea difficilior ad impetrandum fuit, ea 
de caussa fuit, quod nimis multi plus forsan, quam par 
esset, tenaces sententiae suae, nihil unquam nullaque ra-
tione a studio partium suarum recedendum putaverunt. 
Quae quidein studia, tametsi intra certos fines improbari 
nequeant, adeptionem tarnen supremae illius atque optatis-
simae coniunctionis valde itnpediunt. 

Yestrum itaque erit, Yenerabiles Fratres, о т п е т 
industriae diligentiaeque vim illuc intendere, ut prudenter 
amotis, quaecumque obstare videantur, salutarem concor-
diam animorum concilietis. Idque commodius ex sententia 
succedet, si in re tanti momenti non disiuncte, sed colla-
tis in unum curis, manum operi admoveritis. Quamobrem 
opportuna in primis videtur communicatio et societas 
consiliorum inter vos, ut agendi ratio similis existât. 
Quinam vero consiliorum delectus sit habendus, quid pro-
posito conducat aptius, haud aegre dispicietis si vobis 
ob oculos veluti normam proposueritis quae identidem 
ab Apostolica Sede de huiusmodi negotiis declarata ас 
praescripta sunt, maxime vero litteras Nostras Encyclicas 
de constitutione christiana reipublicae. 

Caeterum non omnia singulatim persequemur, quae 
idoneum remedium desiderant, praesertim cum ea sint 
exploratiora vobis, Venerabiles Fratres, quos incommo-
dorum vis proxime et prae caeteris urget. Similiter пес ea 
enumerabimu8, quae tempestivam civilis potestatis operam 
postulant, ut rei catholicae, quo modo aequm est, consu-
latur. Cum enim пес de paterno animo Nostro, пес de 
vestro legibus civilibus obsequio dubitare queant, rectum 
est confidere, fore ut gubernatores civitatis iusto pretio 
aestiment propensionem Nostrae itemque vestrae volun-
tatis, Ecclesiamque, multis caussis afflictam, in libertatis 
dignitatisque debitum gradum restituendam curent. Nos 
autem, quod est partium Nostrarum, paratissimo semper 
animo futuri sumus agere communique consensu statuere 
de negotiis ecclesiasticis quod maxime opportunum vide-
atur, honestas et aequas conditiones libenter accepturi. 

Quaedam alioqui sunt, eaque non parvi momenti, 
quibus nominatim debet industria vestra, Yenerabiles 
Fratres, mederi. Eiusmodi in primis est paucitas sacer-
dotum, ex eo maxime profecta, quod pluribus locis, пес 
brevi annorum intervallo, vel ipsa Seminaria alumiiis 
sacrorum instituendis desiderata sunt. Нас de caussa 
saepe vel christianae institutioni multitudinis, vel sacra-
mentorum administrationi vix aegrecjue consultum. Nunc 
vero, quoniam divinae providentiae beneficio in Dioecesi-
bus singulis sua sunt Clericorum seminaria, et ubi nondum 
restituta sunt, brevi, uti speramus et cupimus, restituentur, 
supplendi collegia sacerdotum in promptu est ratio, si 

modo disciplina alumnorum eâ, qua decet, ratione con-
stituta sit. Quam ad rem plane confidimus cognita Nobis 
prudentiâ sapientiâque vestrâ : sed tarnen ne consilium 
Nostrum in hoc genere desideretis, dicta vobismetipsis 
putatote, quae ad venerabiles fratres Hungáriáé Episcopos 
paulo ante in caussa simili perscripsimus. „Omnino in 
„instituendis clericis sunt duae res necessariae, doctrina 
„ad cultum mentis, virtus ad perfectionem animi. Ad eas 
„humanitatis artes, quibus adolescens aetas informari 
„solet, adiungendae disciplinae sacrae et canonicae, cauto, 
„ut ear um doctrina rerum sana sit, usquequaque incor-
„rupta, cum Ecclesiae documentis penitus consentiens, 
„hisque maxime temporibus, vi et ubertate praestans, 
„ut potens sit exhortari... et eos, qui contradicunt, argu-
„ere. Vitae sanctitas, qua dempta, intiat scientia non ae-
„dificat, complectitur non solum probos honestosque 
„mores, sed eum quoque virtutum sacerdotalium chorum 
„unde illa existit, quae efficit sacerdotes bonos, similitudo 
„Iesu Christi summi et aeterni sacerdotis . . . In iis (Se-
„minariis) maxime evigilent curae et cogitationes vestrae: 
„efficite, ut litteris disciplinisque tradendis lecti viri prae-
„ficiantur, in quibus doctrinae sanitas cum innocentia 
morum coniuncta sit, ut in re tanti momenti eis confidere 
„iure optimo possitis. Rectores disciplinae, magistros 
„pietatis eligite prudentia, consilio, rerum usu prae cae-
t e r i s commendatos : communisque vitae ratio auctoritate 
„vestra, sic temperetur, ut non modo nihil unquam alumni 
„ofi'endant pietati contrarium, sed abundent adiumentis 
„omnibus, quibus alitur pietas : aptisque exercitationibus 
„incitentur ad sacerdotalium virtutum quotidianos pro-
„gressus." 

Deinde vero vigilantia vestra debet maxima et sin-
gularis esse in presbyteros, ut quo minor est operario-
rum numerus, eo sese impertiant in excolenda vineae Do-
mini alacriores. Ilud ex Evangelio messis quidem multa 
vere de vobis usurpari videtur posse, propterea quod re-
ligiosam institutionem semper Lusitani homines adamare 
consueverunt, eamdemque cupide et libenter excipiunt, 
si in sacerdotibus, magistris suis, ornamenta virtutum do-
ctrinaeque laudem inesse perspexerint. Itaque mirum 
quantum profutura Cleri est opera in erudiendis popula-
ribus suis, maxime adolescentibus, digne studioseque po-
sita. Sed ad pariendum alendumque in hominibus amo-
rem virtutis, exploratum est, valere maxime exempla : 
proptereaque curent, quotquot in muneribus sacerdotali-
bus versantur, non solum ne quid in ipsis deprehenda-
tur ab officio institutoque ordinis sui dissentiens, sed ut 
morum vitaeque sanetitate emineant, taviquam lucerna 
super candelabrum, ut luceat omnibits qui in domo sunt. 

Tertium denique genus, in quo curas vestras opor-
tet assidue versari, earum rerum est, quae, mandatae lit-
teris, in singulos dies, aut statis temporibus, in lucem 
prodire soient. Nostis tempóra, Venerabiles Fratres : ex 
altera parte rapiuntur homines inexplebili cupiditate le-
gendi ; ex altera ingens prave scriptorum colluvio licen-
ter etfunditur : quibus caussis vix dici potest, quanta labes 
honestati morum, quanta religionis incolumitati quotidie 
ruina impendeat. Itaque hortando, monendo, omni qua 
potestis ope et ratione perseverate, ut facitis, ab istius-
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modi corruptis fontibus homines revocare, ad salubres 
haustus adducere. Plurimum iuverit, si cura ductuque 
vestro diaria publicentur, quae malis venenis undecum-
que oblatis opportune medeantur, suscepto veritatis, vir-
tutis, religionis patrocinio. E t quod ad eos pertinet, qui 
scribendi artem cum amore studioque rei catholicae ho-
nestissimo sanctissimoque proposito coniungunt, si labo-
res suos vere volunt esse fructuoses et usquequaque lau-
dabiles, constanter meminerint quid ab iis requiratur, qui 
pro caussa optima dimicant. Scilicet in scribendo summa 
cum cura adhibeant necesse est moderationem, pruden-
tiam, niaximeque earn, quae vel mater vel comes est vir-
tutum reliquarum, caritatem. Fraternae vero caritati vi-
detis quam sit contraria suspicandi levitas, criminandi 
temeritas. Ex quo intelligitur, vitiose et iniaste factures, 
qui favent uni parti politicae, si crimen suspectae fidei 
catholicae aliis inferre non dubitent, hac una de caussa 
quod sunt ex altera parte, perinde ac catholicae professio-
nis laus cum his illisve partibus politicis necessitate co-
puletur. 

Haec, quae hactenus vel monuimus vel praecepimus, 
auctoritate vestrae commendata sint ; quam quidem ve-
reri, et cui subesse necesse est universos, quibus prae-
estis, praecipue vero sacerdotes, qui in omni vita cum 
privata, tum publica, sive in muneribus sacri ordinis ver-
sentur, sive magisterium in Lyceis exerceant, in Episco-
porum potestate esse numquam desinunt; iidemque quem-
admodum ad omne decus virtutis, ita ad obtemperatio-
nem et obsequium, quod auctoritati episcopali tribuere 
oportet, debent vel exemplo suo vocare caeteros. 

Quo autem omnia ex voto ac prospéré cédant, cae-
lestem opem deprecemur ; in primisque perennem ilium 
divinae gratiae fontem adeamus, Cor sanctissimum Serva-
toris nostri Iesu Christi, cuius viget apud vos religio 
praecipua et vêtus. Patrocinia imploremus Immaculatae 
Dei Genitricis Mariae, cuius singulari tutela Lusitanum 
regnum gloriatur : item Elisabethae vestrae, feminarum 
regiarum sanctissimae, sanctorumque martyrum, qui vel 
a primis Ecclesiae temporibus profuso sanguine rem chri-
stianam in Lusitania constituerunt vel auxerunt. 

Interea testem benevolentiae Nostrae et caelestium 
donoram auspicem, Benedictionem Apostolicam vobis et 
Clero populoque vestro universo peramanter in Domino 
impertimus. 

Datum Komae apud S. Petrum die XIV. septembris 
An. MDCCCLXXXVI, Pontificatus Nostri Nono. 

LEO PP. XIII. 

A halottégetés és az egyház. 
E czim alatt az „Egyetértés" okt. 3-án következő 

közérdekű nyilatkozatot közölt : 
Az olaszországi halottégetők szövetségének egy nyi-

latkozatát hozta az Egyetértés ez évi szeptember hó 
24-én kelt 265. számában, melynek fejtegetéseivel fog-
lalkozni nem akarok, hanem csak két, az egyházjogból 
merített adatára szándékozom reflektálni, a mit annál in-
kább tehetek, mert a kérdésnek épen egyházjogi oldalá-
val bőven foglalkoztam az „Uj Magyar Sión" czimü fo-

lyóiratnak folyó évi augusztusi számában. Az mondatik 
ugyanis az emiitett nyilatkozatban, hogy a római szent-
szék által a halottégetés ellen legújabban kiadott rende-
lethez hasonlót я már VIII. Bonifácz is bocsátott ki an-
nak idejében a halotthamvasztás ellen, melyet azonban 
XIV. Benedek visszavont." Ez az állitás egyszerűen nem 
igaz. VIII. Bonifácz pápa kiadott ugyan egy dekretálist, 
de nem a hullaégetők, henem az úgynevezett hullafőzök 
és szétdarabolok ellen. Midőn ugyanis tudomására jutott, 
hogy egyes helyeken szokásban van, hogy különösen a 
hires férfiak hulláit szétdarabolják s azután a csontokat 
főzés által elválasztván a hústól, kegyeletük jeléül roko-
naik és barátaiknak küldik el, 1300-ban kiadta a „De-
testandae feritatis abusum" kezdetű dekretálisát, mely a 
„Corpus Juris canonici" czimü egyházi törvénykönyvben 
Extravag. commun. III. de sepult. cap. 1, alatt foglalta-
tik. A pápa az emberi test méltósága ellen intézett me-
rényletnek tart ja e bánásmódot, „utálatos vadság által 
behozott visszaélésnek, istentelen és kegyetlen, a hívek-
nek vallási érzületét sértőnek" mondja azt, azután pedig 
egyházi büntetésekkel sújt ja azokat, a kik igy bánnak el 
a hullákkal, a megbecstelenitett hulláktól pedig megvonja 
az egyházi temetést. A pápa tehát nem hullaégetők el-
len emelé fel szavát, mert hiszen azok akkor még nem létei-
tek, de dekretálisa annyiban vonatkozik mégis a mostani 
hullaégetőkre, a mennyiben ezeknek eljárása is ellenkezik 
az egyháznak az emberi test méltóságáról szóló tanával. 
A mi pedig XIV. Benedek pápát illeti, ez nemcsak hogy 
vissza nem vont semmit VIII. Bonifácz pápának intézkede'-
séből, de ellenkezőleg, épen abban keresi egy hasonló 
ügyben kibocsátott intézkedésének indokát. XIV. Bene-
dek, a jogászpápa, még mint bolognai érsek arról érte-
sült, hogy az ottani egyetem orvosi fakultásában a hul-
labonczolásoknál különféle visszaélések űzetnek a bonczolt 
hullákkal s ezen visszaéléseknek megszüntetését tűzte ki 
egyik intézkedésének czéljául. Egy rendeletet adott ki, 
a melyben a hullabonczolási engedélyek megadását magá-
nak és érseki helynökének tar t ja fönn: az engedély nél-
kül bonczolókat pedig büntetésekkel sújtja. És ezen ren-
deletében VIII. Bonifácz pápára hivatkozik, mint a ki 
szintén védelmezte az emberi testek méltóságát és a tisz-
teletet, melyet a hullától sem szabad megvonni. A ren-
delet „Institutiones" czimü hires munkájában jelent meg 
és LXIV. sz. a. olvasható. XIV. Benedek tehát semmit 
sem vont vissza, de akkor még nem is vonhatta volna, 
vissza Bonifácz pápának különben sem létező intézkedé-
sét, mert akkor még bolognai érsek volt, s mint ilyen 
semmiféle pápai dekretálist sem vonhatott vissza. De még 
magyarázatokkal is kiséri Bonifácz pápának emiitett dek -
retálisát s annak téves értelmezése ellen kel ki. Midőn 
ugyanis némely rigoristák Bonifácz intézkedéséből azt ol-
vasták ki, hogy tudományos czélokra sem szabad hullá-
kat bonczolni, XIV. Benedek kimutatja, hogy VIII. Boni-
fácz csakis az emberi hullák meggyalázása ellen adta ki 
dekretálisát és szándéka sein volt a tudományos czélokra 
teljesített bonczolást tiltani, melyet ő maga sem tilt, csak 
a visszaélések megszüntetése végett egyházi engedélyhez 
köt. Ebből látszik, hogy az olaszországi halottégetők na-
gyon rosszul tanulmányozták az egyházi jogot, midőn egy 
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nem létező dekretálist egy oly hires jogász által,| mint a 
minő XIV. Benedek pápa volt, visszavonattak. Esztergom, 
1886. okt. 1. 

Dr. CsernocJi János primási titkár. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSÖK. 
Nagyszombat. Föpdsztori látogatás. — 
О eminencziája, bíboros főpásztorunk, ma, október 

4-én, városunkat magas látogatásával szerencséltetni ke-
gyeskedett. 

0 felsége dicső névnapjának ünnepén jött a kegyel-
mes és szeretett pásztor a primások egykori székhe-
lyére Nagyszombatba. Eljött, hogy kebleinkben régóta 
honoló várakozásunk, б emját szinről-szinre láthatni, tel-
jesüljön, -hogy megtekinthesse az általa oly nagy áldo-
zattal emelt száretet müvét — az árvaházat. — A dél-
ben érkezett vonatról ő eminencziájának első utja volt az 
árvaház, mely már szeptember 1-én egész csendesen nyitta-
tott meg. Az árvákhoz intézett leereszkedő megszólításai s 
kérdései éreztették velünk is a kegyelmes főpásztor an-
gyali szivének szeretetét, s a kisded árvák hálacsókjai, 
melyekkel legjobb atyjuk áldott kezét illették, volt ő 
eminencziájának legbecsesebb jutalma. Innét ő eminen-
cziája méltóságos Boltizár József fölsz. püspök urnák 
újonnan, diszesen berendezett residencziájába ment étke-
zés végett. Innét kíséretével meglátogatta a szemére gyön-
gélkedő Klempa Simon prépost kanonok urat, majd a 
szemináriumban meglátogatta a tantermeket s édes atyai 
szavakat intézett az ott lévő ifjakhoz. Az apáczák meg-
látogatása után a püspök úrhoz tért vissza, a hol az ár-
vaházi apáczáknak egy ezer. forintot kegyeskedett adomá-
nyozni szükségleteik fedezésére. 

Va'ő-kor ő eminencziája, ki bár egész csendben jött 
ngs Rajner Lajos oldalkanonok ur társaságában, kisérve 
az összegyülekezett egyházi és városi hatóságoktól, szívé-
lyes éljenzés között székhelyére utazott vissza. Nagyszom-
bat városának legjobb és legnagyobb jótevőjére szálljon 
az Ur tetézett áldása! r. 1. 

Kassa, október hóban. Ferencz napján. — A nagy 
háborút rendesen tártós béke — a heves tollharczot pe-
dig irodalmi szélcsend szokta követni. Tollam, ajkam 
egyaránt szünetelt: ma azonban hosszú hallgatagságomból 
felráztak a ferencz-napi ünnepélyek, miknél egykedvű j 
és szótalan már csak azért sem tudnék lenni, mert ez, 
az érdemnek, a tiszteletnek — s ha szabad mondanom — 
a barátságnak rovására esnék . . . Huszonhárom évek 
leforgása alatt megéltem három püspököt, négy kápta-
lani nagyprépostot s ugyanannyi seminariumi rectort ; kor-
társaira közt van négy magas rangú, négy distingvált egyén : 
valamennyinek szivből örvendek ; de egyik sem kelt ben-
nem annyi érdeket, mint az intézet uj rectora s infülás 
főnöke, dr Pagács Ferencz. Ne sértse szerénységét gyönge 
tollam érintése ! Munkában megszürkült fején ím a türe-
lem ezüst koszorúja ! A munkás évek meghozták neki a ju-
talmat, az egymást érő kitüntetést, a késő bár — de ro-
hamos promotiót, az igazán megszolgált s többszörösen 
kiérdemelt distinctiót, melynek régtől nem volt annyi 1 

őszinte gratulánsa a megyében. .Minimus, sicut Benjamin 
inter fratres' : kis alak, de nagy tekintély, — nyílt hom-
lokán a salamoni bölcsesség. Ki ne tisztelje a szerény 
tudort ? Ki ne üdvözölje névünnepére ? Egészen oda illik 
édes-emlékü elődjeinek diszes sorába. A Szentlélek sugal-
latából történt kegyelmes urunk bölcs intézkedése, hogy 
legifjabb tanácsadóját szemelte ki, ő reá bizta az egy-
ház gyenge csemetéit s reménye sarjait, s ezzel kapcso-
latban, egyidejűleg aranykeresztes dignitáriussá nevez-
tette ki. S még itt is, mily találó, mily választékos a 
Gondviselésnek jutalom-osztó keze! A ,mária czell'-i za-
rándok, ki teljes életében nagy tisztelője volt, s most is 
az, a bold, szűznek, s ki a zárdaszüzeknél évek óta viseli 
a gyóntatói tisztet : a gagyi bold, szűzről nevezett apát-
ságot kapta ! — Abbas B. M. Yirginis de Gagy. Az első 
solemnis-misét is — mint apát — ín solemnitate S. 
S. Rosarii tehát Mária egyik ünnepén végezte. Tartsa 
Isten ő ngsát, s engedje : hogy ő benne a Lyceum szel-
lemét, őrét, védőjét, bölcs vezetőjét és kormányzóját lát-
hassa, szerethesse, s rectorsága alatt ugy a serdülő fiatal-
ság, mint a tudós tanári kar a házi béke malasztjai s a 
testületi egyetértés áldásai közt magát sokáig, igen so-
káig boldognak és elégedettnek tudhassa, érezhesse ! 

A kassai kir. nemes nevelő intézet (konviktus) ün-
nepélyes megnyitása szintén Ferencz napján (okt. 4-én) 
ment végbe. Eme tény ujabb hálára készteti Trefort mi-
niszter iránt a magyar nemzet kiváló osztályát : öröm-
könnyek közt pillantott a 48-ki forradalom által elsodort 
konviktus falára, mely ma 27 éves álma után uj életre 
támadt. A kultus-minisztert Berzeviczy Albert államtitkár 
képviselte, kit a bejáratnál, Benedek Ferencz regens foga-
dott. О méltósága a teremben egyikét tartá azon elragadó 
beszédeknek, melyek a hallgatók lelkét elbájolják ; mind 
tartalma, mind forma tekintetében classicus. A théma kü-
lönben is oly szép, oly hálás volt, melyről nem mindennap 
nyilik alkalom szólani. Rehabilitálva van tehát a hős ma-
gyar nemesek fiainak növeldéje és egy hazafias rend ve-
zetésére bizva, kik megtanítják őket Istent és a hazát 
szeretni s a ker. múzsák csarnokában tudományt és lelki 
műveltséget meríteni. Az ünnepélyt az áhitatszerüen 
berendezett házi kápolnában dr Juhász Norbert kir. ta-
nácsos, tankerületi főigazgató által tartott ,Veni Sancte', 
mise és exhortatio előzte meg. Olyan volt ez alkalmi 
pareenesis, mint a bírálat (collaudatio) alá vett uj épület 

j ékes frontja. Végig nem lehetvén a megnyitási ünnepé-
lyen, annak belbecsét — az allocutiók tüzetesb ismerte-
tését egy jól informált helyi lap — a ,Felvidéki Közlöny' 
után adjuk : 

Az intézet diszes nagytermében az állvány fölött 
függött a legelső alapító, Balassa Zsuzsánna életnagyságú 
képe, fölötte pedig királyunk ő felségeé : jobbra balra 
állottak az intézet növendékei csinos egyenruhában. 

Jelen voltak : a káptalan, a megyei, városi és kato-
nai tisztikar főbbjei, a jogakadémia, a tanodák képvi-
selői stb. 

Berzeviczy Albert igen szép szerkezetű beszédében 
fölöttébb kedvezőnek tartja azon körülményt, hogy a 
királyi konviktus ünnepélvss megnyitása egybe esik ki-
rályunk ő felségének dicső nevenapjával ; biztató jelnek 
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tekinti arra nézve, bogy az ifjak igazi magyar hazafias 
szellemben és az alkotmányos király iránti hűségben fog-
nak neveltetni. Megemlíti, hogy a magyar kormány tel-
jes megnyugvással teszi le a premontrei rend kezébe ez 
intézet kormányzatát, s meg van róla győződve, misze-
rint a vármegye és Kassa városa ez intézetet felkarolni és 
támogatni fogja. Kiemeli, mennyire tartja czélszerünek az 
internátussal egybekötött tanintézeteket, mint a hol a 
vallás-erkölcsös nevelés leginkább keresztül vihető. Fel-
említi, hogy azelőtt csupán nemes családok gyermekei 
vétettek fel ez intézetbe, hogy azonban eltekintve az 
egyes családok külön alapitványaitól, a mostani kor igé-
nyeihez mérten mások is felvétetnek. Azután az ifjakhoz 
fordul, buzditván őket, nyitnák meg elméjüket és szivü-
ket a bölcs oktatásnak, hogy erényekben és tudományban 
gyarapodva derék és hasznos polgárai legyenek a hazá-
nak. Végre köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik az 
intézet helyreállításához hozzájárultak, névleg püspök ő 
excellentiájának, mélt. Kaczvinszky Viktor jászóvári prae-
latusnak, kinek képviseletében főtiszt. Kussinszky Arnold 
Károly volt jelen és főtiszt. Benedek Ferencz kormány-
zónak. (Éljenzések.) 

Utána dr Schuster Konstantin megyés püspökünk 
ő excellentiája fejezi ki örömét azon tény fölött, hogy 
az intézetet a vallás- és közoktatásügyi miniszter ő ex-
cellentiája képviseletében méltóságos Berzeviczy Albert 
államtitkár oly hatásos és ékes előadásu beszédben 
megnyitotta. Királyunk ő felsége legmagasabb kegyé-
nek tartja, hogy ez intézet újból való megnyitását 
elrendelte, miáltal annak ujjá alkotójává vált, mit a leg-
mélyebb alattvalói hódolattal és hálás köszönettel foga-
dunk. Szivből kivánja, hogy szeretett uralkodónk felséges 
családjával együtt az emberi élet legvégső határáig bol-
dogul és népeit boldogítva éljen. (Lelkes éljenzés.) Kö-
szönetet mond Trefort Ágoston, vallás és közoktatásügyi 
miniszter ő nagyméltóságának, mint a ki a legkegyelme-
sebb királyi elhatározáshoz oly nagy mértékben hozzá-
járult. A miniszter ezen közreműködése annál nagyobb 
becsű, mert az ügy fejlődése és érlelése nagy munkába 
került, sokat kellett küzdenie, mig e szent ügyet a csa-
ládok érdekében kifejthette, életre hozhatta ; különösen 
kiemeli a miniszter nagyszerű conceptióit, a ki is legszen-
tebb hivatásának tartja, hogy a nevelés ügyét minden irány-
ban fejleszsze ; meg is van erősen győződve, hogy monumen-
tális nagy alkotásai a sziklánál maradandóbbak lesznek. Ez 
intézet helyreállításával különösen meghóditotta a szülők 
szeretetét és háláját, s be is bizonyította, miszerint min-
den üdvös kívánságot meg szokott mérlegelni és életre 
hozni. Mély háláját és tiszteletét fejezi ki tehát Trefort 
miniszter ő n.-méltóságának, mint a ki az országos nagy 
ügyek, minden jónak és nemesnek buzgó előmozdítója. 
Kivánja, hogy számos évekig boldogul éljen. (Éljen-
zés.) Azután a miniszter képviselőjéhez, Berzeviczy 
Albert államtitkárhoz fordul, ki állása és tulajdonságainál 
fogva a miniszter szellemének és eszméinek tovaterjesz-
tője és megvalósítója, s örömét fejezi ki a fölött, hogy 
szíves volt ez ünnepélyen megjelenni, a miért is köszö-
netet mond és szivből élteti. (Éljenzés.) Végül a Minden-
ható áldását kéri az intézetre, annak elöljáróira és a nö-

vendékekre, hogy vallásban, erkölcsökben és tudomány-
ban gyarapodva, édes hazánk lelkes fiai, hasznos pol-
gárai és a nemzet díszei legyenek. 

Ezután Benedek Ferencz kormányzó vette át a szót, 
ki magasztos érzelmektől áthatott kebellel fejezé ki örö-
mét a mai ünnepély fölött. Megköszöni a belé helyezett 
bizalmat, s igéri, hogy minden idejét és tehetségét arra 
forditandja, miszerint e bizalomnak megfeleljen. Fejtegeti 
a konviktus czélját, melynek hivatása a nevelést is telje-
síteni. Megemlíti, hogy Franczia- és Angolországban is az 
internátusok iránt viseltetnek legnagyobb bizalommal, a 
hová is a szülők különös előszeretettel küldik gyermekei-
ket. Végül a növendékekhez fordul, szivreható szavakkal 
buzdítván őket, hogy a nyújtot t jótéteményekre magukat 
méltókká tegyék jóviselet, engedelmesség és szorgalom 
által. Ajánlja az intézetet a minisztérium, a hatóságok, a 
praelatus, és a tanügy barátainak pártfogasába. Élteti a 
királyt. 

Ennekutána Dr. Keil Alajos praefectus a konviktus 
rövid történetét adta elő, érdekes alakban, annak Balassa 
Zsuzsanna által 1647-ben történt első alapításától kezdve 
minden változásokon keresztül, egész a mai napig. A 
befejező szónoklatot pedig a konviktorok egyike, báró 
Fischer Lajos tartotta. A püspöki díszebéd méltó com-
pletoriumát képezte a r i tka és szép lefolyású ünnepélynek. 

Róma. A „Civiltà Сattolica"-ról. — Múltkor emii-
tettük, hogy legközelebb a „Civiltà Cattolica4 már 
nem többé Flórenczben, hanem Rómában fog megjelenni. 
E lap megalapításának első indítványozója IX. Pius pápa 
volt 1849. évi április 20-án tartott allocutiójában, midőn 
abban a katholikus sajtó fontosságára figyelmeztetett s 
annak müvelését legmeleg ebben ajánlotta. Curci, — akkor 
még jezsuita páter — készítette a tervet s azt a szerzet 
főnökének jóváhagyás végett fölterjesztette. A szerzet 
főnöke eleinte vonakodott jóváhagyását megadni, mert 
meg volt győződve arról, hogy a jezsuiták ily folyóirat 
kiadása által hatalmas eszme- és elvi harczot fognak elő-
idézni s e miatt ellenségeik számát szaporítani. Csák a 
pápa határozott kívánságára valósult meg a terv. 1850. 
évi április 6-án jelent meg Nápolyban az első füzet, hol 
külön nyomda rendeztetett be. A füzetek legközelebbi 
czélja volt a katholikus elvek megvilágositása és védelme 
a forradalmi elvek ellen, melyek az akkori nyugtalan na-
pokban nagyon is lábra kaptak. Hogy a folyóirat alapítása 
valóban szükséges volt, annak bizonysága az első hat füzet 
gyors elkelése. Hat kiadást kellett rendezni, hogy az újon-
nan belépett előfizetőket ki lehessen elégíteni. Rövid idő 
alatt a folyóiratnak Európában 14,000 előfizetője volt: oly 
szám, melylyel egy olasz hírlap sem dicsekedhetett. 1853. 
év végén a szerkesztőség és nyomda Nápolyból Ró-
mába tétetett át. Jóllehet a „Civiltá'-nak a forradalmi 
olasz kormány részéről leginkább 1854. év óta sok ül-
dözést kellett eltűrnie, megjelenését még sem szüntette 
be 1870. év szeptember 20-ig. Az örök város elfoglalása 
után három hónapig nem jelent meg. Csak miután 
Flórenczbe átköltözött, folytatta ismét harczát az egyház-
ellenségeivel, védve az egyház s a pápaság szabadságát, 
a katholikus elveket a politikában és a társadalmi élet-
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ben. A folyóirat vezetői megelégedéssel pillanthatnak 
vissza az elmúlt 36 évre. A szellemi munka komoly és 
szigorú napjai valának azok, melyek nagyszerűt eredmé-
nyeztek. Pápa által alapítva, általa s utódai által párt-
fogolva, többször megdicsérve, a püspöki és papi kar 
által megbecsülve, most ismét visszatér Rómába, hogy 
ott az apostoli szentszék közelében a nagy szellemi har-
czot tovább folytassa. Ha eddig is a katholikus hírlapiro-
dalom egyik főtámasza, ha mostanáig is annyi katholikus 
hirlapiró mesternője volt : ugy ezután eme hivatását any-
nyival fényesebben fogja betölthetni, mivel ismét közvet-
lenül az egyházi élet főkutforrásából és működéséből me-
rítheti tudósításait. Vajha itt még számos évekig folytat-
hassa tevékenységét az egyház és Olaszország javára ! 

Közli dr Ott Ádám. 

Lisabon. Portugallia püspökeinek felirata a pápához : 
„Beatissime Pater! 

„Haud poterant Lusitani Antistites, quin profundos 
experirentur laetitiae sensus, ubi compertum habuerunt 
gravissimam non minus ас difficilem de Patronatu indi-
ano controversiam, quae iamdndum non levis dissidii San-
ctam Sedem inter et Lusitaniam argumentum occasionem-
que praebebat, communi tandem consilio mutvaque satisf'a-
ctione fuisse expeditam. 

„Haec vero laetitia omnium Regni civium animos 
pervasit : ac Tibi profecto, Beatissime Pater, ipsa est 
tribuenda : Tibi nempe qui Tua superne illustrata sapi-
entia iliam erga nos paciferam exercuisti missionem, 
quae, divinae Providentiae dispositione, Pontificates Tui. 
tot tantorumque gestorum iam uberis, peculiariter pro-
pria videtur ; quique in dificillimis rerum adiunctis op-
portunam nactus es rationem votis obsequendi huius ca-
tholicae nationis de anteactis gloriae fastis sollicitae, et 
supremis simul catbolicae Ecclesiae negotiis ac maiori 
inter indianas gentes Religonis incremento sunimopere con-
sulendi. 

„Millies itaque ac millies, Beatissime Pater, Tuo 
Nomini bene dicetur, non modo in Indiis quae salutares 
novae conventionis effectus directe sentiunt, verum etiam 
in hoc regno Lusitano. quod iure gloriatur memorata 
fuisse iterumque comprobata ac promulgata illustria suo-
rum filiorum erga Religionen! gesta in illis dissitis regio-
nibus, quodque ex ista paterna ac munifica Tuae Sancti-
tatis liberalitate novum capit incitamentum sese magis 
magisque sacrosanctae Petri Sedi devinciendi omnique 
ope ac studio adnitendi, ne unquam Summi Ecclesiae 
Antistitis bénéficia benedictionesque demereantur. Utinam, 
igitur, omnes huius catholic! Regni cives, ac praesertim 
ii qui ad moderandas ipsius sortes propius sunt vocati, 
utinam sincere agnoscant, quod dumtaxat ad catholicas 
traditiones, quae tantam nobis olim promeruerunt gló-
riám, pro viribus redeuntes, prout id rerum temporum-
que circumstantiae ferunt, antiquum poterunt recupe-
rare splendorem ac decus, vel saltern ex parte damna re-
sarcire, quibus, simul cum Ecclesia, societas ipsa civilis 
fuit obnoxia. 

„Faxit Deus, ut iste novae conventionis sit fructus ! 
Interea, Beatissime Pater, Lusitani Episcopi dum sincero 

animo spondent se ad euni finem assequendum omnia 
studia totasque vires esse collaturos, obsequentissimas 
quoque cumnlatasque Sanctitati Tuae, ex officio, referunt 
gratias pro peculiari ac vere paterna, qua in nostram di-
lectam Patriam usus es benevolentia. Utinam ipsa tali 
ac tantae benevolentiae nova semper in dies mérita sibi 
adquirere valeat! 

„Digneris, Beatissime Pater, super earn Tuas Bene-
dictiones effundere, ut fideles omnes sollicitudini nostrae 
concrediti in sancto firmentur consilio sequendi nobiles 
nostrorum maiorum catholicas traditiones ; digneris quo-
que benedicere humilibus hisce Lusitaniae Episcopis, qui 
ad Sanctitatis Tuae pedes provoluti omnimodo devotionis 
obsequio sunt ac constanter erunt 

Sanctitatis Tuae 
„Olysipone, 

t Ioseph Cardinalis Netto Patriarcha Lisbonensis. 
f Americus, Cardinalis Episcopus Portugalliensis. 
f Antonius, Arcbiepiscopus Bracarensis Primas, 
f Josephus, Archiepiscopus Eborensis. 
f Antonius, Archiepiscopus-Episcopus Algarbiensis. 
f Augustus. Archiepiscopus Pergen. Coadiutor Eborensis. 
f Antonius, Episcopus Lamacensis. 
f Emanuel, Episcopus Conimbricensis. 
f Ioseph, Episcopus Yisensis. 
f Emanuel, Episcopus Portalegrensis. 
f Antonius Xaverius, Episcopus Bejensis. 
f Iosephus, Episcopus Brigantinus. 
f loannes, Archiepiscopus Mitylenensis. 
f Antonius, Ej^iscopus Betbsaidensis. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
= A Szent-László-Társulat 1886-ik évi október 

14-én d. u. 4 órakor (Budapesten, IV. ker. Lövész-utcza 
13. szám a.) központi választmányi ülést tart. 

+ A Sz.-László-Társulat győri fiókegylete Mohi 
Antal elnöklete alatt időszaki közgyűlést tartott, melyen 
Tóth Antal esperesplébános indítványára elhatározta, hogy 
a középiskolák, nemkülönben a jogakadémia igazgatósá-
gát fölkéri, hogy az iskolák növendékei előtt a társulat 
czélját, rendeltetését ismertesse s a belépésre őket hivja 
fel. Miután még Felber János jegyző „Egy a nagyhatal-
mak közöl" czimen a sajtóról tanulságos felolvasást tar-
tott, a közgyűlés 6 órakor véget ért. A gyűlés folyamán 
Mohi Antal elnök bejelentette, hogy íVancsics Norbert 
főgymn. igazgatót felolvasás tartására megkérte, mit ő 
meg is igért, de a felolvasás az igazgató elfoglaltsága miatt 
jövő közgyűlésre maradt. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
== A Szent-István- Társulat kebelében felállítandó 

„tudományos és irodalmi osztály" ügyében f. hó aug. 
7-én kath. tudósok. írók és irodalom-pártolók által tar-
tott gyűlésből kiküldött 56 tagu bizottság f. hó 7-én az 
általunk is előre jelentett értekezletet megtartotta. Az 
értekezlet megállapította a Sz.-I.-Társ. igazgató választ-
mányához, illetőleg elnökségéhez beadandó átirat szőve-
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gét és megválasztotta a Sz.-I -T. választmányából kikül-
dendő 15 tagu bizottsággal az emiitett uj osztály szerve-
zése iránt együttesen tanácskozandó 15-ös bizottságot, a 
melynek tagjai lettek : Bogisich Mihály, Lonkay An-
tal, Kerékgyártó Árpád Breznay Béla, Lubrich Ágost, 
Maszlaghy Ferencz, Balogh Sándor, Csávolszky József, 
Czibulka Nándor, Hortoványi József, Tomor Ferencz, 
Trautwein János, Winckler József, Wolafka Nándor, Zi-
mándy Ignácz. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a nagyváradi latin szertartású székes kápta-
lanban : Zajnay János krasznai főesperesnek a békési 
főesperességre, Rümmer János közép-szolnoki főesperes-
nek a krasznai főesperességre, és Winterhalter Antal 
idősb mesterkanonoknak a középszolnoki főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként meg-
üresedett utolsó mester-kanonokságot, nemkülönben, mint 
az emiitett székes-káptalanba kebelezett s Debreczen sz. 
kir. város plébániájával egybekötött Szent-László király-
ról nevezett váradi javadalmas prépostságot, valamint 
ezen debreczeni római katholikus plébánia javadalmát 
Szakszó Rezsőnek, az ottani katholikus árvaház felügye-
lőjének adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi október 
hó 5-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Trefort Á., s. k. 

VEGYESEK. 
Magyarország bíboros herczeg-primásának jubi-

leuma nagy arányuan ünnepélyesnek Ígérkezik, méltónak 
az ünnepelt országos méltóságához és világhirü tekinté-
lyéhez. Eddig tudva volt, hogy a főváros, számos vár-
megye, vidéki város és különféle testületek készülnek ő 
eminencziájának tiszteletére felmenni Esztergomba, hol 
első apostoli királyunknak s vele a kereszténységnek, a 
kath. egyháznak bölcsője ringott. Ma jelenthetjük t. ol-
vasóinknak, hogy a nm. püspöki kar testületileg szándé-
kozik üdvkivánatait kifejezni és hogy maga a kormány 
is készül megvinni az ország első oszlopos férfiának a tisz-
telet és kegyeletnek adóját. 

— Mihalovics bibornok és Temesvár városa. Miha-
lovics József zágrábi bibornok-érsekhez, a gyár-külvárosi 
r. kath. hitközség, 50 éves lelkipásztorkodása alkalmából 
táviratilag küldte üdvözletét Zágrábba. Mihalovics bibor-
nok-érsek ugyanis egykor a külváros egyházközségének 
plébánosa volt és itteni lelkipásztorkodása után a leg-
szebb emlékeket hagyta vissza. Az érsek a következő 
szép levélben válaszolt egykori híveinek: „Nagytiszteletü 
Plébános ur ! Élénk örömmel vettem az üdviratot, me-
lyet ntiszt. uraságod áldozári felavatásom ötvenedik év-
fordulója alkalmából, saját és szeretve tisztelt hajdani 
hiveim nevében mult hó tizenkettedikéről hozzám irá-
nyozni szíveskedett. Éltem legszebb s legboldogabb sza-
kát képezvén azon évek hosszú sora, melyeket különféle 

állásokban s elvégre mint gyárvárosi lelkész Temesváron 
töltöttem, valamint azok kedves emlékét változhatlan ke-
gyelettel fogom keblemben megőrzeni, ugy szeretve tisz-
telt hajdani hiveim és polgártársaim szíves hajlamát s 
rokonszenvét mindenkor nagyra becsiilendem. Fogadják 
ntiszt. Uraságod s nagyérdemű Hivei az engem kiválóan 
megtisztelő szerencsekivánataikért szivem mélyéből szár-
mazó hálaérzületem őfzinte kifejezését : ki tapasztalt be-
cses vonzalmaikba továbbá is ajánlott, szívélyes üdvözlet 
s tisztelettel vagyok Gradeczen, szept. 14-ikén 1886. 
Kész lekötelezettjük Mihalovics József, bibornok, zágrábi 
érsek." 

— Nevezetes visszatérés. Fischer Lajos, volt szom-
bathely-egyházmegyei áldozár s a hetvenes évek elején 
a budapesti egyetemen magán-tanár, ki a helvét hitval-
lásra tért vala át s mint ilyen legutóbb a pápai reform, 
kollégium tanára volt, f. hó 6-án. mint a M. Állam-nsk 
Pápáról írják, visszatért a kath. egyház kebelébe. 

— A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Turcsányi Mátyás komjáthi róni kath. plébánosnak, azon 
nagyfokú áldozatkészségeért, melynél fogva az ottani 
róm. kath. népiskola épülete emelésére 8000 frtot, majd 
annak felszerelésére 100 frtot adományozott és azon-
felül az ottani segedtanitók fizetéséhez évenkiut 90 frttal 
sajátjából hozzájárul, elismerését és köszönetét nyilvá-
nította. 

— A fővárosi róm. kath. -polgárok nagy bizottsága 
f. hó 12-én Királyi Pál elnöklete alatt ülést tartott, a 
melyben bemutatták az ő emja, kegyelmes főpásztorunk 
aranymiséjére készült pásztorbotot. Készítette Zitterbarth 
Károly helybeli ékszerész. Trefort miniszter megkeresé-
sére a művészi kivitelű pásztor bot, mint a hazai mű-
ipar díszpéldánya, f. hó 15-ikétől 25-ikéig az iparmű-
zeumban lesz közszemlére kitéve. Nekünk többször volt 
alkalmunk a főváros katholikus polgárainak e nemes 
ihletű ajándékát a készítés különféle stádiumaiban látniT  
s elmondhatjuk róla, hogy az érdemes a megtekintésre. 

—• T. olvasóink tudiák, hogy Budapest főváros pol-
gársága gyönyörű ajándékot készíttetett a bibornok-her-
czeg-primás jubileumára. Ehhez a felirathoz Markovics 
Iván, a kassa-oderbergi vasút tisztviselője három gyö-
nyörű czimlapot s több finom iniciálét készített. Az első 
czimlap román stílben van tartva s a képcsoportozatok 
mintegy két félre vannak osztva. Balról van először is ő 
emja czimere ; ez alatt egy román kapuzat alján egy a 
keresztény vallást jelképező nemtő, a melynek szárnyai 
alatt művészet, tudomány és ipar kifejlődtek, alatta szí-
nes mezőben szent István király alakja áll az ország czi-
merével, két oldalról pedig egy-egy kis angyal-fej hajlik 
feléje. Jobboldalon felül az Atyaisten jelképes alakja 
látható, lent pedig Esztergom a bazilikával és czimeré-
vel, középütt olvasható a felirat czime, vagyis a dedicatio : 
Simor János bíboros érsek, esztergomi herczeg-primásnak. 
A második díszített czimlapon a felirat czimzése olvas-
ható. A czimzés kezdőbetűjében sz. Pál apostol alakja 
látható. Alul a főváros czimtartója és tájképe van elhe-
lyezve. A harmadik czimlapon kezdődik maga a felirat, 
a mely tudvalevőleg nem egyéb, mint ő emjának élet-
rajza. Ennek a szövegét is több kép illusztrálja, és pedig: 
ő emja szülőháza, kápláni lakása Budapest-Terézvárosban, 
a győri püspöki residentia, a budapest-józsefvárosi Simor-
nevelőintézet és több initiale. 

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

Budapest 1886 Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.(Papnövelde-utczo 8. sz.) 
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A budapest-belvárosi plébánia-templom története. 
Irta N é m e t h y L a j o s . 

(Folytatás). 

IX. Bonifácz pápa az esztergomi érsek és 
kiváltságos jogai i ránt legnagyobb előzékenysé-
get t anus i to t t az által, hogy ezen ügyet még 
ugyanazon 1889. évben kiál l í tot t második bullá-
jával is megerősítette, a mi t szintén önszántából, 
a legbiztosabb tudomásból, senki ál tal fel nem 
kérve, cselekedte. Ezekből nyil tan kitetszik és a 
pápai szó által elegendőleg bebizonyitott igazság 
gyanánt tűnik fel, miszerint az esztergomi érsek 
nem valamely ujabban kiesdekelt kiváltság, vagy 
követelt jog, hanem régi törvény, és jogos gya-
korlat és igy egész bizonysággal, már mindjá r t 
emez egyházak alapitása óta — mint az még a 
következőkből is világos leend — a teljes jogha-
tóságot bir ta a nevezett egyházak felett . 

Kitűnik ez előjog ugyanazon pápának egy 
más bullájából is, mely 1399-ben május hó 1-én 
pápaságának 11. évében Rómában szt. Péternél 
k e l t . E b b e n egyenként felsoroltatnak a plébá-
niák, melyek nem csupán bármely más ordiuarius-
nak joghatósága, ha ta lma és vizsgálata alól vala-
mint lelki, ugy ideiglenes ügyekben minden időre 
kivétetnek, hanem az előbbi bullák értelmében és 
a megalapított szokás szerint teljesen felmentve 
és kivéve vannak s az esztergomi érseknek köz-
vetlenül alávettetnek. 

Nagy nyomatékossággal tárgyal ja és bizo-
nyí t ja ez ügyet II. Pius pápának 1459. nov. 
27-én pápaságának 2. évében Mantuában kel t 

Acta et Déc ré t a synodi d ioecesanae S t r igoniens i s 
1667. évi k iadás 138. 1. Péterffynél I I . 288. 

bullája, a melyben a pápa az előde Bonifáczius 
által az esztergomi érsek számára adot t kivál t-
ságokat elismeri és helyben hagyja. A mi t II. 
Pius pápa még egy második bullában is tesz, 
mely 1463-ban, pápaságának 6. évében Tiburban 
kelt, a melyben az esztergomi érseknek jogha-
tóságát a budai és pesti plébániákra nézve a lelki 
és az ideiglenesekben ujolag megerősíti, állítván, 
miszerint eme jogban az esztergomi érsek mindig 
zavartalanul élt vala. Sőt ugyancsak II. Pius pápa 
még egy harmadik bullával is, mely 1464-ben 
junius 13-án sz. Péternél kelt, újból felsorolván 
egyenkint a plébániákat, emez ősrégi jogát az 
esztergomi érseknek, az ügy teljes ismeretében 
újból megerősíti. Igy II. Pius pápa három egy-
értelmű bullája által ez ügyet elvitázhatatlan 
biztosságba helyezi. 

Nem csekélyebb határozottsággal szól ez 
ügyben X. Leo 1513. aug, 4-én sz. Péternél kelt 
bullájában, melylyel nemcsak IX. Bonifáczius bul-
láját, hanem II. Pius utolsó bulláját szószerint 
egész terjedelemben átír ja, jogérvényesen kifejt-
vén, miszerint a megnevezett plébániák az esz-
tergomi érseket bír ják egyedüli és közvetlen fő-
nökül, minden ezzel ellenkezőt rosszalván és el-
vetvén. 

A mint a felemlítet t bullákból kitetszik, az 
esztergomi érsek, min t Magyarország prímása, 
méltósága tekintélyének tokozására körül-belül 
száz plébániát nyer t közvetlen joghatósága alá 
az egész ország különféle egyházmegyéi terüle-

Másola tban az esz te rgomi érseki l evé l t á rban . A 
máso la t Keresztély Ágost szász he rczeg b ibornok pr imás 
m e g h a g y á s á b ó l R ó m á b a n készül t a p á p a i r eges tákbó l . 
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tén. Ezek között voltak a felsorolt budaiak és 
a pesti plébánia is. Ezen előjogát valószínűleg 
már a primási méltóság alkotása alkalmával 
nyer te ; azonban az egyes plébániák időnként 
emeltet tek a kiváltságosak sorába és pedig vagy 
mindjár t a plébánia keletkezésekor, vagy valamely 
más alkalomból. A budavári, Nagyboldogasszony-
ról nevezett templom a primási joghatóság alá 
1255—1269. években tör tén t újbóli épitése alkal-
mából ju to t t , mer t hiteles adatunk van reá egy 
oklevélben, mely 124:7-ben kelt, s melyben mon-
datik Henrik veszprémi prépost és az o t t an i 
káptalan által, miszerint a telki, a sz. Jakabnak 
szentelt budai és a „Novi montis Budensis" egy-
házakra a beruházási jog (collatio) a veszprémi 
püspököt illeti és pedig ugy, hogy tőle függ azt 
kinevezni, a ki t akar . 1 )" A veszprémi prépost 
és káp ta lan eme nyi la tkozata sehogy sem ért-
hető a pat ronátusi jogra, melynek egyike a 
plébános kinevezése is, hanem csupán a megyei 
püspöki jogra, mer t épen a beruházási jognak, 
„ius investi turae " gyakor la tá t emiitik fel a pá-
pai oklevelek is. Ezekből világos, hogy eddig is 
ekkor még a budavári templomban a veszprémi 
püspök, kinek megyéjéhez Buda tar tozot t , a tel-
jes joghatóságot bir ta , mely azonban a templom 
felépitése óta már a primás kiváltságai közé ta r -
tozott , melyet ő ez óta szakadatlan és zavartalan 
folytonosságban birt . 

Ha hébe-korban tör tén t is valami, a mi eme 
előjoggal ellentétbe látszott jőni, mivel ily ellen-
tétes esemény jogérvényre soha sem emelkedhetett , 
még inkább a primási eme kiváltság érvénye mel-
let t szolgáltat bizonyságot. Ily esemény fordult 
elő 1417-ben, nem ugyan a pesti, de a budavári 
Nagyboldogasszonyról nevezett plébánia tör té-
netében, mely esetet, mint igen érdekest, köz-
lendőnek ta r tom. 

Deusk János pécsi prépost és budai plébá-
nos, midőn a római udvarnál királyi követség-
ben járna, az akkor uralkodó János pápától oly 
kiváltság-levelet szerzett magának, melynél fogva 
a pápa a budai plébániát az esztergomi érsek jog-
hatósága alól kiveszi, még a tized élvezése te-
kintetében is, és azt közvetlen sz. Péternek he-
lyezi alá, egyedül azt hagyván meg az érseknek, 
miszerint a budai plébános tőle nyerje investi-
tu rá já t , zsinatára megjelenjék, melynek határo-
zatait a plébános köteles legyen megtar tani . Az 

x) Hazai okmánytár, VI. 47. 

akkori esztergomi érsek, Kanizsay János, eme 
szabadalom-levelet tud ta nélkül az esztergomi 
egyház nyil t kárára és jogainak tetemes csorbi-
tására kiadot tnak nyilvánítot ta Zsigmond király 
előtt, és egyszersmind kérdezte tőle, hogy vál-
jon az valóban királyi szorgalmazásra á l l í t ta to t t 
volna-e ki, mint magában a pápai brévében is 
említ tet ik. Zsigmond király 1417-ben sz. Margit 
vér tanú napján, Konstanzban kelt levelében je-
lenté, miszerint ő a nevezett pápai levélért nem 
folyamodott és mást sem bizott meg annak ki-
eszközlésére, de a nevezett pápai okirat János 
prépost által minden tekinte tben subreptit ie és 
obreptit ie, t ehá t hamisság ál ta l szereztetett meg. 

Azért egyszersmind meghagyja, hogy sem a 
nevezett János prépost és a budai templom rec-
tora, sem utódai a nevezett levél szabadalmai-
val nem élhetnek, mivel azt ezúttal érvénytelen-
nek nyilvánítja. *) 

Álljunk meg e kérdésnek jogi szempontjá-
nál. Zsigmond király azért ál l í t ja a Deusk szá-
mára Rómában kiá l l í to t t levelet az esztergomi 
érsek kérelmére sub- és obreptitiusnak, mert ez 
azt vallja, hogy ama levél ál tal saját és egyháza 
jogaiban nagy csorba ejtetik. Mert ha a budai 
plébános nem az esztergomi érsek, hanem köz-
vetlen a pápa joghatósága alá helyeztetnék, nem 
élvezhetné a tized jogát. Látszik ebből, hogy az 
esztergomi érsek tényleg a joghatóság élvezeté-
ben vala, mer t . ha ezt a veszprémi püspök vagy 
káptalan, vagy pedig a budai káptalan, vagy va-
lamely más egyházi méltóság birja, akkor az és 
nem a primás emel szót jogainak sértése miat t . 

Igen érdekes az, amit János pápa bullájában 
felemiit, hogy t. i. elődének, Bonifáczius pápá-
nak idejében, a veszprémi püspök és káptalan, 
önszántából és szabad akaratból közös megegye-
zéssel kimondta, miszerint semmiféle jogot vagy 

I ha ta lmat a veszprémi megye a budai plébániára 
I nem bir, hanem az minden jövedelmével, birto-
! kaival stb. már a templomnak alapítása óta*) a 

*) Deusk másként Usk Jánosnak emez ügy követ-
; keztében kedvezőtlenül fordulhatott a dolga, mert ugyan-
• azon 1417. évben már Mártont találjuk plébános gyanánt 

említve. V. ö. A budavári főtemplom története, 49. és 229. 
2) A budavári templom alapítása előtt, mely, mint 

ismeretes, 1255—1269 között épült, tényleg a veszprémi 
püspököt illette meg a dézsma, a miről bizonyságot 
tesz Endre királynak 1231. évbeli szabadalom levele, 
melyben mindkét Pest lakóinak meghagyatik, hogy a 

, veszprémi püspöknek dézsmaházra helv adassék, a lajto-
! sok pedig arra hajtsanak, hogy a dézsmát megadhassák, 
1 mert ki másfelé hajt, az egészet, a mit visz, elveszti. 
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király által k ivá l ta to t t és felszabadit tatot t , a 
veszprémi püspökség és kápta lan pedig ez i rán t 
más javak által kárpóto l ta to t t , melynek tényleg 
is élvezetében van. 

Ezeket tekintetbe véve azon vélemény tá-
madt, hogy a budai plébánia, miután a veszprémi 
püspök joghatósága alól kivétetet t , senki másnak, 
min t a római széknek közvetlen joghatósága alá 
tartozik. Ez ellen szólalt fel az esztergomi érsek, 
kinek különben is a bulla által a plébános az 
invest i tura és a zsinati ha tározatokra nézve alá-
rendeltnek mondatik : igy a dézsma ügyében sem 
t a r tozha to t t máshova.*) 

Eme közbejött események után az eszter-
gomi érsek továbbra is megmaradt jogainak 
gyakorlatában. Ebből az következik, hogy amily 
szivósan ragaszkodott a pr imás a budai plébá-
niák tekintében kivátságos jogaihoz, mivel ép 
azon alapon bir ta ő a pesti plébániát ís jogha-
tósága alatt , bizonyára ép oly szívóssággal tar-
to t ta volna fel azt bármely körülmények közöt t 
is, ha joga sér te te t t vagy kétségbe vonatot t 
volna, de erre nézve adatokat az okmányokban 
nem talál tam. 

Miután Zsigmond nagy vajúdások u tán meg-
választatot t királynak és Magyarországba bevo-
nulását tar tá , Pesten összeesküvés j ö t t létre 
ellene, melyről a király maga tesz említést 1406. 
aug. 1-én kelt okmányában 2 ) : „Midőn Pozsony 
királyi városunkba érkeztünk s onnan Buda felé 
indulánk, hirül hozatot t nekünk, miszerint Pest 
királyi városunk néhány hozzánk hűtelen által 
elfoglaltatott és birat ik. Midőn ezek veszedelmes 
törekvéseikkel abbanhagyni vonakodnának, Garai 
Miklós nádor és fivére János oroszláni bátorság-
gal több más hü emberünkkel együtt a Dunát 
á thajózták és Pestre mentek, o t t a városnak el-
foglalóit harczban legyőzték és seregük vezérét 
elfogták s elibénk álli tották." így Zsigmond a 
pesti dolgokról, s mégis hihető, hogy Zsigmond, 
eltekintve e villongástól, mivel Budán számos 
építkezést hozott létre, a vele szemben fekvő 
Pestet is emelte uj épületek által. Budán ekkor 
a főtemplomon tör tént építkezés, s valószínű, 
hogy a pestin is. Hihető, hogy a t a tá r já rás u tán 
készült templomrészek nem feleltek meg elegendő-
leg s ugy mint Budán a főtemplomban, ügyes 
külföldi építészek által lényeges építkezések 

*) Az orsz. levéltár kincstári szakaszában. Acta Jes. 
Bud. 9. és 1. sz. ' 

2) Hazai okmánytár. VII. 44. 

tör tén tek . Hogy mi épí t te te t t ekkor, csakis a 
templom behatóbb megvizsgálása által volna 
kons ta tá lha tó ; azonban ez mindeddig még meg 
nem t ö r t é n t : így t ehá t egyelőre csupán azon 
tényt cons ta tá iha t juk , hogy Zsigmond idejében, 
midőn az épitkezés hazánkban nagy lendületnek 
indult, e templom is részesült a restauráczió sze-
rencséjében. Ennek bizonyossága mel le t t egy 
más tanúság is látszik kezeskedni. Ugyanis 
1398-ban pesti plébános vala Babocsay Gergely, 
a királynak udvari káplánja, „Capellanus no-
ster specialis," ki a legbensőbb barátságban 
volt CsentevÖlgyi Dömötörrel, kalocsai prépost-
tal , ez pedig Zsigmondnál nagy kegyben vala, 
kinek ő szintén udvari káplánja és „fidelis com-
mensalis"-sa vala, mint a király őt nevezi. 
Ez utóbbi kedvéért előbbinek a király nemessé-
get és czimeres levelet ád. *) Nem kételkedhe-
tünk tehá t benne, hogy Babocsay Gryörgy és ba-
rá t ja , CsentevÖlgyi Dömötör, Zsigmond királynak 
udvari papjai , az utóbbi még asztal társa is, a 
templom számára a király kegyét nagy fokban 
igénybe vehet ték. 

(Folytatjuk.) 

Az esztergomi bazilika kupolájának belső 
íelékesiiése. 

Az esztergomi főszékesegyház homlokzatán, ott, hol 
a diszes oszlopos előcsarnok emelkedik, mely messze föl-
dön r i tki t ja párját , az ajtók között a következő négy 
lapidaris felirat olvasható : coepit, continuavit, consecravit, 
consummavit (megkezdette, folytatta, felszentelte, befe-
jezte.) Ez a velős négy felirat ama négy főpap óriási 
czimerét disziti, kiknek életében az impozáns bazilika me-
rész épülete emelkedett és folytattatott . 

Rudnay Sándor bibornok de eadem et Divékujfalu 
(1819. julius 12 — 1831. szeptember 13-ig herczegprimás 
és esztergomi érsek) volt az, ki az esztergomi érseki szék 
Nagyszombatból Esztergomba való áttétele után 1822-iki 
sz. Adalbert napján az építkezést megkezdette; Kopácsy 
József herczegprimás (1838. deczember 20—1847. szep-
tember 17.), ki az építkezést folyta t ta ; Scitovszky János 
bibornok, herczegprimás (1849. julius 21—1866. október 
19.), ki 0 Felsége, dicsőségesen uralkodó királyunk és 
számos kitűnőség jelenlétében 1856. augusztus 31-én a 
még nem teljesen kiépült főszékesegyházat felszentelte és 
végre Simor János, bibornok herczegprimás ő eminentiája 
(1867. január 20-ától herczegprimás és esztergomi érsek), 
ki az ^építkezést teljesen befejezte. Ez a szó „consum-
mavit" (befejezte) teljes joggal díszíti az ő czimerét. Az 
esztergomi bazilika nemcsak építészeti befejezése, de mű-
vészi kidiszitése is az ő müve. Ama hatalmas büszke 
miire, mely három elődje alatt keletkezett és továbbra-

>) Fejér C. D. X. VIII. 439. 
31* 
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vitetett, a bőkezű, műértő és müszerető bibornok a szó 
szoros értelmében feltette a koronát a most már teljesen 
befejezett belső felékités által, melyet az esztergomi ba-
zilika kupolája nyert . Sión leányának feje ez által oly 
ékességet nyert, minőt szebben még gondolni sem lehet. 
M eg akarjuk kisérteni néhány rövid vonásban kis vázla-
tot adni az immár tökéletesen véghez vitt nagy műről. 

A ki a római stylben épült esztergomi főszékesegy-
ház alaprajzát ismeri, az tudja, hogy ez a latin kereszt 
a lakját két rövidebb keresztkarral birja. A közép-négyzet 
négy pontjáról óriási pillérek emelkednek, melyek hatal-
mas erősségükkel arra teremtvék, hogy pálhák vagy iv-
szelvények (pendentif) közvetítése által a kolossalis kupo-
lát hordozzák. 

Közvetlenül az ivszelvényeken a 27 méternyi átmé-
retü körönd (Trommel) emelkedik, mely fölött tizenkét 
ablak (egyenkint 12 méter magas és 47 2 méter széles) igen 
gazdag világosságot áraszt a kupolába, befejezve a geren-
dázat (architrav) és a korona-párkány által. E felett emel-
kedik a 27 méternyi széles kupola még 18 méternyi ma-
gasságba, ugy hogy a kupola belső magassága — a pa-
dozattól a keresztboltig mérve — 72 méter, mig a külső 
magassága — a padozattól a kereszt csúcsáig mérve — 
90 méter. 

Ez alkalommal talán nem lesz érdektelen az ismeretes 
legnagyobb kupolák összehasonlítása, tekintve azok ma-
gasságát a padozattól a kereszt csúcsáig. A vatikáni szt. 
Péter-templom Rómában 132 méter magas ; a londoni 
szt. Pál-templom 123 méte r ; az escoriali szt. Lőrincz-
tempUm 122 méter ; a flórenczi templom kupolája 107 
méter ; a párisi rokkantak temploma 105 méter ; az esz-
tergomi kupola 90 méter ; a berlini udvari templom ku-
polája 70 méter. 

Mig az esztergomi főszékesegyház — hogy erre 
visszatérjünk — belseje kiváló fényben ragyogott, a temp-
lom falai szürke mümárványnyal bevonva, a szentély don 
gaboltja falfestményekkel ékesítve, az öt oltár karraraí 
márványból készítve díszelegtek, csak a kupola és a ku-
polaboltozat — a főszékesegyház legszebb része és főékes-
sége — minden kellő diszt nélkülözött. Si m or János, bi-
bornok, herczeg-primás ő eminentiájának félszázados papi 
jubileuma azonban megadta a külső alkalmat, hogy ama 
nagy mü, melyet az elődök a jövőre hagytak, megkez-
dessék és teljesen befejeztessék. 

A fentebb közölt méretek után könnyű belátni, hogy 
az esztergomi bazilika kupolájának belső felékesítése a 
jelenkor legnehezebb vállalatai közé tartozik. A nagy-
nevű primási főépítész, Lippert Ervin József lovag ter-
vei szerint a kupola oly díszítést nyert, mely tudtunkkal 
páratlan. Nem egyszerű diszités, nem falfestmények, ha-
nem műmárvány, szivet és szemet egyaránt gyönyörköd-
tető összhangzatban a kupolát és a kupolaboltozatot az új-
kor legszebb alkotásai közé emelte. A magas jubiláns 
valóban fejedelmi bőkezűsége — ha kétszázezer forin-
tot mondunk, sokat nem mondottunk — a ritka 
alkotási és tervezési talentummal megáldott geniális 
műépítésznek lehetővé t e t t e , hogy megvalósíthassa 
nagyszerű tervét és ezzel számtalan műalkotásainak va-
lódi remekét bemutassa. De-Toma Antal, az európai 

hirü műdiszitö, kétségtelenül leginkább volt hivatva 
arra, hogy a nagy mester művészi eszméibe életet 
leheljen és a mit e két férfiú egyesült működése — 
mint tervet és kivitelt — alkotott, az nemcsak a kitűnő 
műértő Maecenás magas igényeit teljesen kielégíti, ha-
nem bámulatot és csodálkozást is fog kelteni minden 
szemlélőben, legyen ez műértő vagy nem. Mert a nagy 
munka művészi kivitele fényesen sikerültnek mondható. 

Az ablakok középpilléreinek megfelelőleg a kupola-
boltozat plasztikailag diszitett gerinczek által tizenkét 
mezőre van osztva, melyek hatalmasan kidomborodó fal-
szalagokkal diszitvék a főpárkánytól kezdve a római osz-
lopfőkig, melyeken a korona-párkány gerendázata nyug-
szik. A gerinczek között felfelé egyre kisebbedő mezők 
gazdag keretekben gyönyörű szinvegyületben és igen ha-
tásos stilszerii diszitményekkel rendkívüli benyomást tesz-
nek a szédítő magaslatból. A mezők ezen finom és ízlé-
ses színezése, a gazdagon tagozott keretek és plasztikai 
diszitmények, a briliáns műmárvány : mindez a nézőt nem-
csak kellemesen kielégiti, de ájtatosságra hangolja és 
hatalmasan felemeli. A főpárkánytól felfelé emelkedő 
falszalagok vörössárga müvárványból és a főpárkányhoz 
csatlakozó széles körszalag sötétzöld műmárványból a 
kupola-pillérek szürke színével igen szép, összhangzatos 
hatást keltenek. Az említett sötétzöld körszalagon ara-
nyozott bevésett betűkkel (a betűk 1V2 méter magasak) 
e felirat r agyog : „Assumta est Maria in coelum, gaiu 
dent angeli." (Mária felszállott a mennyekbe, örvendeznek 
az angyalok.) A főszékesegyház első mennyei pártfogó-
jának, a mennybement B. Sz. Mária tiszteletére a ma-
gas Maecenás egyenes parancsára került ide ezen jellemző 
felirat. Es a szemlélő jámbor sziv, melyet ezen felette 
diszes remek-műalkotás mintegy a mennyország előcsar-
nokába átvarázsol, hivő lélekkel követi a menny király-
néját, hogy legalább lélekben ott lakozzék, hol az Isten-
től megáldott Szűznek már most trónolni adatott. 

Hogy vázlatunkat befejezzük, még hozzá keli ad-
nunk, hogy a négy pálhában vagy ivszelvényben al 
fresco a négy szent atyának képei, mozaikszerű aranyala-
pon, gyönyörű szép és gazdagon megaranyozott párkány-
szalagokkal diszitve vannak alkalmazva, éppen a főpillérek 
felett, melyeken a kupola — most már teljes díszben pom-
pázva — nyugszik. 

A kupola díszítése — a roppant állványok felállí-
tása után. melyek egész erdőt képeztek — egy álló évet 
vett igénybe, jóllehet 70 ember majdnem szakadatlanul dol-
gozott rajta. Augusztus végén kezdették eltávolítani az áll-
ványokat és most már teljesen látható az egész kupola. 

Készen áll a nagy és sikerült munka és az anya-
giak után vadászó és egyedül önérdekeit kereső XIX. 
század utolsó negyedébe mint ama magasztos idealismus 
hatalmas része tekint be, mely nagyszerű eszmékért 
lelkesülni és áldozni és tenni is tud, mely, fájdalom, las-
sankint mindig jobban és jobban eltűnik. Es mégis csak 
az igazi fensőbb idealismusból él a művészet, melv meg-
hal vagy elfajul az önző materialismusban ! 

A magas egyházfejedelem, hazánk első bíboros fő-
papja, kit halhatatlanná tettek már eddig is számtalan al-
kotásai, legújabb müve által önmagának oly emléket 
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állított, mely liangosabban és ékesebben, mint minden 
emberi nyelv, századoknak fogja hirdetni, hogy egy önző 
nemzedék közepette első szt. királyunk születési helyén 
élt egy főpap, ki az Isten egyházának visszaadta, a mit 
tőle nyert, ki ama magasztos eszmékért, melyek nemes 
keblét uralják, nagy áldozatokat is hozni kész volt, ki 
egyházát, rangra nézve az elsőt az országban, diszre és 
fényre nézve is a legszebb templommá tette az egész ha-
zában. 

A nagy tényt jelzi a következő felirat : 
TEMPLI THOLUM ET LAQUEUM REFECTUM ORNAYIT 

JOANNES CARDIN ALIS SIMOR INGENIO JOSEPHI LIPPERT 
ARADIENSIS OPERA ANTONII DETOMA ASTIENSIS 

ANNIS MDCCCLXXXV ET SEQUENTI 
SACERDOTII Sül JUBILAEO. 

Adja az Eg, hogy a műértő és műpártoló magas 
jubiláris még igen soká örvendjen e gyönyörű alko-
tásának, kiváló müszeretete és példás vallásos és egy- i 
házias nagy szelleme legékesebben szóló bizonyítékának ! 

Esztergom városa pedig szerencsét kívánhat magá-
nak ahhoz, hogy egy rendkívüli nevezetességgel, az or-
szág pedig, hogy egy műalkotással meggazdagodott, me-
lyet még a művészet klasszikus hona, Olaszország is meg-
irigyelhet tőlünk. Dr. W. N. 

Budapest főváros felirata 
Simor János bib. herczegprimás ö emjához. 

Főmagasságu bibornok-herczegprimás, esztergomi 
érsek ! Főtisztelendő és kegyelmes főpásztorunk ! 

Magyarország ezeréves történetében a kath. egyház-
nak kimagasló szerep jutott osztályrészül. Ott látjuk az 
egyházat első szent királyunk oldalán éles előrelátással 
és mély bölcseséggel közreműködni az ujonan alapított 
hon megszilárdításának nehéz munkájában. Ott látjuk az 
egyházat mindenkor a trón oldalán, a nemzet tanácsában, 
jó és balszerencse közt egyaránt, a mint meleg hazafiság-
tól áthatott szívvel és lélekkel munkálkodott az ország 
szellemi és anyagi jólétének emelésén. Ott látjuk az egy-
házat különösen a súlyos megpróbáltatások annyiszor 
ismétlődött napjaiban, a mint nem csak a hit erejével, a 
vallás vigaszával és egy szebb jövő reményének hirdeté-
sével, hanem a haza oltárára hozott bőséges áldozataival 
is nem egyszer öntött u j bizalmat, bátorságot és kitar-
tást a nemzetnek már-már csüggedő lelkébe. Es a ma-o o 
gyar kath. egyház e nemes, hazafias munkában buzgó és 
lelkes vezetőire talált az ország prímásaiban, az eszter-
gomi érsekekben, a kikről büszkén elmondhatjuk, hogy 
a magasztos, de nehéz hivatást, a "mely reájuk nemcsak 
egyházi, hanem kiváló közjogi állásuknál fogva is hárult, 
a legválságosabb időkben is méltóképen betöltötték. 

S a dicső elődöknek, a kik az esztergomi érseki 
székben az egyház és a haza körül az utókor által is 
mindenkor hálás szivvel elismert hervadhatatlan érdeme-
ket szereztek, méltó utódját birjuk eminencziádban. a ki 
a magas méltóságot, a melyre az ég kifogyhatlan ke-
gyelme s ő Felsége, legkegyelmesebb urunk királyunk, 
bizalma emelte, fensőbb hivatással tölti be. 

Eminencziádnak hosszú élete szakadatlan lánczolata 
az egyházi és hazafiúi erények önzetlen gyakorlásának. 

Eminencziád az egyház s vallás szolgálatában buzgóságra, 
bensőségre legelső ; gondos főpásztora a nyájnak, a mely-
nek őrzése az isteni gondviselés bölcseségéből osztály-
részéül jutot t ; példányképe a király s a haza iránti hű-
ség, ragaszkodás és szeretet erényeinek; bőkezű pártfo-
gója minden jónak, szépnek és nemesnek s a vallás, ne-
velés és a jótékonyság, a tudomány és a művészet oltárára 
hozott nagylelkű áldozataival évszázadokra szóló emléke-
ket emelt önmagának s ha ez ünnepélyes alkalommal, a 
midőn nemcsak hívei, hanem sz egész nemzet tiszteleté-
nek és szeretetének oly fényes és lelkes nyilvánulásaival 
találkozik, eminencziád a mult emlékeinek is szentel egy 
muló perczet, — bizonyára csak önérzettel s magasztos 
hivatása hü betöltésének megnyugtató és boldogító érze-
tével tekinthet vissza hosszú, áldásos működésére s an-
nak fényes eredményeire. 

Engedje meg eminencziád, hogy áldozárrá avatá-
sának 50-ik évfordulója alkalmával a főváros közönsége 
is, a melyet eminencziádhoz a tisztelet, a szeretet és a 
ragaszkodás bensőbb kötelékei fűznek, szintén helyet fog-
laljon az üdvözlők megszámlálhatatlan sorában ; szive 
mélyéből kívánva, hogy a mindenható áldja meg eminen-
cziádat továbbra is tartós egészséggel és szellemi erejé-
nek teljével, hogy ekként magasztos hivatása terhes fel-
adatainak azzal az önzetlen buzgalommal, fáradhatatlan 
tevékenységgel és csüggedést nem ismerő kitartással, a 
melyet eminencziádban mindnyájan bámulunk, az egyház, 
a trón és a haza javára még évek hosszú során át meg-
felelhessen. 

Egyúttal kérjük eminencziádat. hogy a fővárosi kö 
zönséget annyiszor tapasztalt nagyrabecsült jó hajlamai-
ban továbbra is megtartani kegyeskedjék. 

Kelt Budapesten, a fővárosi törvényhatósági bizott-
ságnak 1886. junius 23-án és folytatva 25-én tartott köz-
gyűléséből. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 15. A socialis kérdés. — Két ese-

mény indít engem arra, hogy ezen kérdést újból felhoz-
zam : egy örvendetes és egy félemletes esemény, egy, 
mely reményeket ébreszt, egy, mely méltó aggályokat 
szül. A belga katholikusok által Lüttichben tartott social^ 
kongressus és a Bécsben' anarchisták által czélba vett, de 
szerencsésen megakadályozott borzasztó merénylet. Mind 
a két esemény mutatja, hogy a socialis kérdés valóság-
gal létezik, s hogy semminemű hitegetés, kicsinylés vagy 
ámitás ezen kérdést le nem szorithatja a napirendről. 

A XIX. század utolsó negyedének évről-évre aku-
tabbá fejlődő legégetőbb kérdése: a socialis kérdés. Az 
a körülmény, hogy komoly körökben e kérdéssel beha-
tóan foglalkoznak, azt mutatja, hogy hisznek e kérdéa 
békés megoldhatásában ; az, hogy Bécsben — daczára a 
roppant óvintézkedéseknek — néhány év óta mindig na-
gyobb erővel fellép az a kisértet, melyét régen száműzve 
gondoltak, azt mutatja, hogy e kérdés megoldása már 
nem igen elodázható. A katasztrófát, mely talán köze-
lebb áll, mint gondolnók, csak gyors és gyökeres intéz-
kedések által lehet elkerülni. Szavak, theoriák, érteke-
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zések csak olyanok, mint a gyenge légfuvallat, nagyobbra 
növesztik a lángot, de el nem oltják. Tettek szükségesek, 
törvényes intézkedések, melyek nemcsak a praeventiv 
rendőri szabályok szük keretén belül mozognak, de me-
lyek orvosló, gyógyító hatásúak, melyek megszüntetik 
vagy legalább kisebbítik a tagadhatatlan létező bajokat. 
Rendőri intézkedésekkel, bár milyen kiterjedtek és ügye-
sek is legyenek azok, akadályozni lehet az anarchismus 
nyiivánulásait, de az is nagy kérdés, meddig és mire fog 
kiterjedni ezen meggátló óvintézkedés ; eltörülni, elnémi-
taiii, kiirtani a socialis kérdést csak megfelelő gyógyesz-
közök által fog sikerülni kisebb-nagyobb mértékben. Es 
ez az, mit igen széles körökben még mindig nem akar-
nak belátni. Szidják, átkozzák a lázongó munkást, ha a 
közrendet és a vagyont veszélyezteti, — amint kétség-
kivül büntetésre méltók is — de nem segitenek, nem 
javítanak helyzetén és ha rövid idő múlva csak ott ta-
lálják, honnét kevéssel ezelőtt elzavarták, csodálkozás, 
de aggodalom is fogja el a kebleket, hogy az anarchis-
mus mérges kígyója csak nem akar kimúlni. S fájdalom, 
ezt a gondolkodásmódot jólelkű és jószándéku emberek-
nél is akár hányszor találhatni, kik folyton jajgatnak 
és panaszkodnak a socialis kérdés felett, de még talán 
egyszer sem kérdezték komolyan magoktól: ugyan minő 
is voltaképpen a munkás mostani helyzete? Yan-e a 
munkásnak panaszaiban valami jogos és alapos, és ha 
igen : mit tettünk ennek megszüntetésére. Ezt az egyol-
dalú, szüklátkörü felfogást a liberalismusnak köszönhet-
jük. A liberalismus ugyanis saját hazug elveivel annyira 
megmételyezte, annyira elrontotta a gondolkodást, hogy 
nem csekély fáradságba kerül ezek hatása alól magát 
felszabadítani. 

Hogy másról hallgassunk, vegyük csak a socialis 
kérdést. Mivé tette a liberalizmus a munkást ? Egysze-
rűen áruczikknek, melyet adnak vesznek, használnak és 
eltesznek, amint a szükség magával hozza. A liberaliz-
mus szellemében a munkás nem ember, nem is rabszolga, 
egyszerűen csak áru. S mit még a rabszolgákkal tesznek, 
hogy ellátásukról gondoskodnak és helyesen számítva, 
hogy tovább használhassák, jobban is reájok néznek, azt 
a munkaadó a munkással szemben nem teszi. Ha kell 
munkás, kap ő ; ha nem kell, elbocsátja ; ha elhasználta, 
elkergeti és jövőjével nem törődik, ha munkaképtelenné 
vált, ad neki a legjobb esetben valami sovány végkielé-
gítést, de eltartartásáról nem gondoskodik. A munkaadó 
csak az erőt fizeti meg, azt is ugy, mint ő maga azt be-
csüli vagy amint a kínálat mutatkozik, a munkás nem 
több neki mint élő gép, mint gépeinek kezelője, se több 
se kevesebb. így gondolkodik, igy tesz és cselekszik a 
liberalizmus a munkásokkal és a kapitalisztikus rendszer 
más törvényt nem ismer, mint szaporítani saját tőkéjét. 
Kérdés most már, vájjon ezen felfogás helyes és igaz-
ságos-e ? Kiben józan ész lakik, kiben van igazságszeretet, 
kiben még egészen ki nem halt egészen a tudat, hogy a 
munkás is csak ember, az ugyan könnyen megtalálhatja 
e kérdésre a választ. Csak a liberalizmus nem tudja vagy 
nem akarja megtalálni, mert saját önmagát kellene fel-
adni, ha megtalálná és azért mint a struczmadár el akar 
rejtőzni ama tünemények elől, melyek nap-nap után mu-

tatkoznak, azért szeret gyanúsítani és felforgató eszmék-
kel vádolni, ki csak távolról is emlegeti a munkások 
helyzetét és mindjárt rendőrség után kiabál, mihelyt mun-
kásokról hall. 

Mi bizonyára nem vagyunk azok, kik az anarchis-
musnak csak legtávolabbról is örvendenénk, mi azt mint 
iszonyatos ostort mentől távolabb szeretnők tudni hazánk-
tól és az összes emberiségtől és éppen azért oly nagyon 
ohajtanók, hogy történjék már valami a soczializmus és 
anaichismus elvitázhatatlan okainak megszüntetésére. Lám 
Németországban már némiképp felismerték a bajt ; Bis-
marck herczeg sürgetésére legalább valamit tettek, bal-
esetek és munkaképtelenség esetére némi segélyt nyújta-
nak. Ez a legkezdetlegesebb dolog, de mégis csak valami. 
Másutt misem történik, sőt nem is mutatkozik arra haj-
landóság, hogy valamit tegyenek. Pedig mi nem tartjuk 
lehetetlenségnek, hogy a változott viszonyoknak megfele-
lőleg ama régi munkásrend módosítva újból életbe lépjen, 
mely az egyház vezetése alatt a középkorban uralkodott 
és mely nem ismerte az anarchismust, mert nem is-
merte azt a lelketlen törvényt, melyet egyedül a tőke ja-
vára gondolt ki a liberalismus. Persze gyökeres átalakulá-
son kellene átmennie az összes nemzetgazdászatnak, mit 
a mostani viszonyok között nem igen lehet remélni. 

Félő, hogy csak iszonyatos katasztrófák fogják meg-
érlelni a helyes felfogást és meggyőződést, mely, ha még 
most jutna érvényre, roppant sokat megmenthetne. Ily 
katasztrófák meglepetést képezhetnek azok számára, kik 
a dolgok lényegére nem tekintenek, mivel hazug elméle-
tök őket elvakítják ; de a ki megszabadulva azoktól tisztán 
látja a helyzetet, amint van, csak aggódva nézheti azt a 
tétlenséget ezeu a téren, mely csak meggyorsítja a mind-
n)ájunktól rettegett katasztrófákat. ? 

Budapest, okt. 15. Magyarország förendei Simor 
János bibornok hgprimás előtt. — 

A főrendiház tegnapi ülésében Zichy Nándor gróf 
indítványára elhatározta, hogy Simor János, Magyaror-
szág bibornok herczeg prímásának jubileuma alkalmával 
küldöttség által fejezi ki Esztergomban szerencsekivá-
natait. 

Zichy Nándor gr. beszéde, melylyel ezen indítvá-
nyát előterjesztette, igy hangzik : „Nagymélt. elnök ur, 
méltóságos főrendek ! A házszabályok értelmében a napi-
rend előtt bátor vagyok a méltóságos főrendek figyelmét 
egy általam előterjesztendő indítványra felhívni. (Hall-
juk ! Halljuk !) 

Lehetetlen, hogy a méltóságos főrendek tudomással 
ne bírjanak azon örvendetes mozgalomról, mely az egész 
országban általánosan észlelhető és mindnyájunk élénk 
rokonszenvével találkozik. A méltóságos főrendiház pe-
dig annál inkább hivatott, hogy figyelmét erre kiter-
jeszsze, mert ama férfiú, kinek személye e mozgalom 
tárgyát képezi, a méltóságos főrendiháznak egyik ma-
gas rangú tagja, a kit mindnyájunk tisztelete, szeretete 
és rokonszenve övez körül. (Halljuk !) E mozgalom her-
czeg-primásunk 50 éves jubileumának megünneplésére vo-
natkozik, és én ennek kapcsán azt vagyok bátor javaslatba 
hozni, hogy e kiváló férfiú iránti tiszteletünk és ra 
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gaszkodásunk kifejezése mellett, ez alkalomból szeren-
csekivánatainkat egy küldöttség által tolmácsoljuk és 
egyúttal a ház elnöke ő nagyméltóságát felkérjük, hogy 
e küldöttség megalakítását és vezetését elvállalni mél-
tóztassék." (Altalános élénk helyeslés.) 

A ház az indítványt elfogadta s az elnököt megbízta 
a küldöttség tagjainak kijelölésével. 

Eger. Bibornok hgprimás Simor János jubileumá-
nak megtartásáról érseki rendelet. — 

Nm. és ft. dr Samassa József érsek ur következő 
főp. körlevelet intézett papságához, a melyet hódoló 
mély tisztelettel vettünk s örömtől repeső szívvel közlünk : 

Nr. 4022. 

„ P R I N C E P S P R I M A S R E G N I , Ä r c h i - E p i s c o p u s S t r i g o n i e n s i s , 
qui ut legis patriae verbis utar „ab ipsis christianae Re-
ligionis in Hungaria primordiis caput in regno omnium 
ecclesiarum fuit, ex quo religionis cultusque divini in toto 
regno vel tuendi, vel augendi praecipua semper ratio de-
pendet" (1550. Art. 18.) die 28. mensis 1. expletis 50 sa-
cerdotii sui annis, sacrificium agni immaculati renovabit. 

Qui, ante undevigesimum annum sublato ad primam 
in ecclesia Hungarica sedem tune temporis Episcopo Jau-
rinensi Joanne Simor, gratulabantur, eam tantum gaudii 
causam aíferre poterant, quod certo sperarent fore, ut 
qui prius honoribus dignissimum se praebuisset, tantam 
dignitatis amplificationem pari virtutis accessione cumu-
laret. Magna prorsus illis et illustria, cur ita crederent, 
suppetebant argumenta. Sed quantum inter ea, quae fu-
tura creduntur et ea, quae iam sunt interest, quanto ex-
perta iam et explorata, quam sperata et exspectata maio-
rem laetitiam in animis hominum commovent : tanto plus 
ponderis et fidei habere debent gratulationes, quae post 
undeviginti annos a capessita sede Primatiae tanta amo-
ris concertatione eidem, exeunte semisaeculo sacerdotalis 
ministerii fiunt, quam illae, quae tunc tiebant, quum ho-
mines, qualem eum plus plusque in dies experiuntur, ta-
lem futurum esse prospicerent, quasique augurarentur. 

Et sane. 
Quis enim multos iam annos ad istam sedem pro-

vectus est, ill o uno omnibus iis virtutibus, quas summum 
Antistitem regni habere decet, ornatior ? 

Non fumosae maiorum imagines, non eblanditae com-
mendationes viam eidem ad sedem hanc muniverunt. Ea-
dem illa virtus, quae ilium ab ipsis incunabulis suscep-
tum perpetuo comitata erat, serius votis bonorum om-
nium in isto solio suis ipsamet manibus collocavit. 

Omnibus exploratum est, quam incenso studio et con-
s tan t mentis proposito utrique reipublicae tuendae et 
amplificandae vires et facilitates impendat, quam luculen-
tur immotum suum amorem erga Vicarium Christi et Re-
gem Apostolicum profiteri non cesset. 

Quis porro illo aut temperantia, aut iustitia, aut 
gravitate et constantia, aut probitate et integritate, aut 
ullo genere laudis praestantior ? Aut quis unquam tam 
libenter pecunias collegit, quam ille libenter effundit, ut 
quamplurimis, quibus rebus posset, esset auxilio. Et haec 
eius liberalitas nec temporaria est, nec callida. Non fio-
rentibus se venditat, sed afflictis cunctis iugiter succurrit 

profusus in pauperes, in calamitosos misericors, munificus 
in bonas artes. 

Magna sunt omnino, quae perfecit, maiora, quae 
mente désignât. Nihil vulgare, nihil humile, nihil angus-
tum cogitât. Metitur omnia sua dignitate potius, quam 
communibus exemplis. 

Quae utinam sicut propria eius sunt, ita perpetua 
esse possent. Nemo enim bonus dubitat, quin optare ei 
perpetuam vitam idem sit, optare nobis perpetuam felici-
tatem. Sed quoniam hac lege hue onmes ingredimur, 
ut aliquando discedamus ; saltem, ut quam diutissime illo 
praesente perfruamur, et petamus a Deo supplices, et 
futurum, pro summa Eius erga nos dementia confidamus. 

Ut vero solennia diei, quo ante 50 annos Em. Card. 
Princeps Primas regni Joannes Simor divini ministérii ad 
aras initia consecravit, in hac etiam Archidioecesi, olim 
ecclesiae Strigoniensi ceu metropolitanae subiecta, publico 
testimonio reverentiae et obsequii in sedem Primatiae ce-
lebrentur, constituo, ut die 28 mens. lab. in Metropoli-
tana, sequenti vero die Dominico, qui est XX post Pen-
tecosten, in omnibus parochialibus et religiosorum ecclesiis 
Missa ritu solenni habeatur, et in Missae fine hyninus 
„Te Deum" cum oratione solita pro gratiarum actione 
decantetur, populo fideli ad tempus monito et de ratione 
festivitatis edocto. 

Agriae, die 11, Mensis Octobris a. 1886. 
Josephus m. p. A-Eppus. 

Róma. Olaszország forradalmi egységének apostolai. 
— Az ünnepély, melyet szeptember 20-án az olasz 
forradalmárok ép ugy, mint a monarchisták ünnepeltek, 
nemcsak leggyalázatosabb megsértése a népjognak, me-
lyet a történelem ismer, hanem egyike a legorczátlanabb 
hazugságnak, mely folytonos és szemtelen ismétlése által 
oda jutott, hogy a nagy tömeg azt készpénznek tartja. Fö-
lösleges volna e helyen annak bebizonyítása, hogy a szent-
széknek Viktor Manó által történt megrablása oly bűntény, 
melyet kimenteni lehetetlen ; ebben mindazok egyetérte-
nek, kiknek jogérzete nincsen megzavarva nemtelen szen-
vedélyek által. Azonban akárhány hisz az olasz forradalom 
létesítőinek, ha állítják, hogy az olasz nép, vagy legalább 
is műveltebb részének kívánsága volt Olaszországnak az 
1859-ik évig fönnállott politikai szervezésének megsemmi-
sítése s az előbbi hét államnak egy országgá való egye-
sitése. 

Ez állítás megezáfolására marquis Francesco del 
Gallo-ra, a római patrieziusra hivatkozunk, ki ifjúságától 
fogva a szabadelvűek pártjához tartozott s még ma is a 
forradalmi egységes-állam hívének vallja magát. Röpiratából 
„La verità vera, ai Romani veri." E lap jelen folyamának 
20-iki számában többeket idéztünk annak bebizonyitására, 
mennyit szenvedett Róma jólléte a forradalmi vállalatok 
által. Szerző, ki maga is szemtanuja volt az 1848-iki for-
radalomnak, röpirata 12. oldalán azt mondja, hogy ez 
időpont előtt is sok volt az elégedetlen a különböző 
olasz államokban, kik nagyobb politikai szabadság után 
vágyadoztak ; „azonban," teszi hozzá, „azt állítani, hogy 
ama kormányok megbukása általános kívánság lett volna, 
tiszta hazugság, mely csak a jelenlegi ifjúságnál találhat 
hitelre, mely túlzott kétkedőséggel tizennyolezszász év 
vallásos hagyományait megfontolás nélkül eltagadja, el-
lenben vak hitelt kölcsönöz egy apostolságnak, melynek 
törekvése a történelmi igazság meghamisítása saját poli-
tikai szenvedélyeinek érdekében." Kezesül Orieli tanárra 
s a két év előtt elhunyt Mamiani senatorra hivatkozik, 
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kik már akkori időben az olasz szabadéieü párt kolom-
p^sai voltak. Annak bizonyítékát, hogy ama kívánságát, 
miszerint Ausztria-Magyarország Lombardia és Veneziá-
ból kiszorittassék, csak a szabadelvűek egy töredékének 
óhaja volt, del Gallo az 1848. és 1849. évi olasz hadjá-
ratok állandó eredménytelenségében találja. A lombardiai 
lázadók voltak az egyedüliek, kik a Piemonttal való 
egyesítést óhajtották. 

Igaz ugyan, hogy a siciliaiak is vágyódtak a savoyai 
házzal való egyesítés u tán ; de önkormányzatukat meg 
akarták őrizni s azért Károly Albert ifjabb fiát, genuai 
Ferdinánd herczeget választották meg királynak, ki azon-
ban a neki felajánlott koronát nem fogadta el. A velen-
czeiek csak hajdani köztársaságuk visszaállítására gondol-
tak s csak midőn az osztrákok által nagyon is megszorit-
tattak, akaratuk ellenére egyeztek be a Piemonthoz való 
csatlakozásba, mely a legfényesebb Ígéretekkel kecsegtette 
őket, de azokból mitsem tartott meg. A mi Rómát illeti, 
del Gallo marquis határozottan állítja, hogy a mozgalom 
vezetői IX. Pius menekülése után, magukat kiáltották 
ki ideiglenes kormányul, azt hazudván, hogy ez a nép 
határozott kívánsága, jóllehet a rómaiakat, kik egészen 
szenvedőlegesen viselték magukat, meg sem kérdezték. 
Röpirata 15. oldalán azt mondja, a római köztársaság 
kikiáltása 1849. évi február 9-én nem vala a rómaiak, 
hanem „hazátlan, Rómába bevándorlott idegen csőcselék 
müve, kik abban a reményben jöttek Rómába, hogy a 
politikai zűrzavarok alatt fáradság nélküli létnek örvend-
hessenek, melyet maguknak hazájukban munka és szor-
galom által megszerezni nem akartak." S a 16-ik olda-
lon: „A rómaiaknak oly kormányt kellett megtürniök, 
mely az ő nevükben, de nem általok kiáltatott ki. Ar-
mellini ügyvédet kivéve, a mozgalom vezérei közt egyet-
len római sem volt, s az egyházi állam alig egyik vagy 
másik alat tvalója. . . Önkényes zsarolások, hamis pénzek 
törvényes forgalma, egyháziszerek és urasági hintóknak 
elégetése nyilvános tereken, lovak erőszakos elrablása, 
papok ravasz elcsábítása a katonai laktanyába, hol orozva 
lelövettek . . . ezek ama borzalmas idők hős tettei, melye-
ket az összes nemzetek történetírói örök időre megbélye-
geztek. . . Azt állítani, hogy ama úgynevezett kormány 
összes vezérfiai kivétel nélkül gazemberek lettek volna, 
talán kissé nagyon szigorú ítélet volna; de tagadhatlan, 
hogy ha voltak is köztük becsületes emberek, ezek is 
bűnrészesekké lettek az által, hogy mások gyalázatos tet-
teit megtűrték." 

A röpirat 19. oldalán szerző ismét bebizonyítja, 
hogy az 1849-ki forradalom elnyomása után „itt-ott a 
nemzeti függetlenség utáni vágy észrevehető volt ugyan, 
de azért senki sem gondolt Olaszország egyesítésére." A 
21. oldalon elbeszéli a szerző „miként kergettetett ki a 
fraucziák által e hazátlan bevándorlott idegen csőcselék 
Rómából, s mennyire örültek a rómaiak, midőn IX. Pius 
április 12-én száműzetéséből visszaérkezett, mivel ez által 
a tűrhetetlen állapotoknak vége szakadt," s „hogy az akkori 
időben épen Rómában időző Rothschild báró a rómaiak-
nak a pápa iránti vonzalmukról meggyőződvén, a pápai 
kormánynyal tekintélyes kölcsönt kötött." A 24. és 25. 
oldalon a szerző elbeszéli, miként fogadta be és segélyezte 
pénzbelileg Piémont a Rómából kiűzött s elmenekült hazát-
lan idegen csőcseléket, miáltal az állam pénzügyei érez-
hetően sokat szenvedtek s annak adóssága nőttön nőtt. S 
ezek a piemonti kormány pénzén hizlalt naplopók voltak 
Olaszország forradalmi egységének apostolai. 

Közli dr Ott Adám. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Sz.-L.-Társnlat f. hó 14-iki választmányi ülésében 

(a melyről teljes kiterjedésű jelentést jövőre adunk) el-
határozta, hogy ő emját a bibornok herczegprimást jubi-
leuma alkalmából küldöttség által fogja üdvözölni, mely 
a társulati elnök, vagy ennek akadályoztatása esetén dr. 
Balogh Sándor vil. alelnök vezetése és diszszónoklata 
mellett, a következő vál. tagokból fog állani: Dégen Ti-
tus főv. plébános, Frey J., Lonkay A. lovag és dr. 
Wolaf'ka N. titkár, kikhez az ezen ünnepélyre Eszter-
gomban levő vál. és társulati tagok csatlakoznak. A tár-
sulat testületileg vesz részt a budapesti belvárosi plebá-
bániatemplomban e hó 31-én 10 órakor reggel tartandó 
hálaadó isteni tiszteletben. 

VEGYESEK. 
„.*„. XIII. Leo pápa Simeoni és Zigliara biborno-

kokhoz aquinói sz. Tamás müvei III. kötetének megjele-
nése alkalmából brevét intézett. 

= A budapesti esperesi kerület papsága f. hó 14-én 
tartott őszi gyűlésén ő emja a bibornok hg-primás jubi-
leuma tárgyában a következő határozatokat hozta : Okt. 
27-én mint a jubileum előnapján esti 6—7 óráig minden 
templomban a nagy harangok fognak meghúzatni. Más-
nap 28-án ünnepélyes mise tartatik ; vasárnap e hó 31-én 
pedig minden plébánia-templomban ünnepi szt. beszéddel 
egybekötött nagy hálaadó istentisztelet lesz, melyre a ha-
tóságok, a kath. egyletek és a tanuló ifjúság meghivat-
nak. Aznap az esti órákban a kath. egyletekben, zárdák-
ban és iskolákban ének- és szavalattal egybekötött aka-
démiák tartatnak. A budapest-kerületi papság kebeléből 
a f. hó 28-án Esztergomban tartandó nagy ünnepélyre 
négy tagu bizottság küldetik ki. E bizottság tagjai : Csclka 
Nándor prépost, ker. esperes, Bogisich Mihály prépost, 
ker. jegyző, a piarista rend tartományi főnöke és a szer-
vita-rend perjele. E küldöttséghez azonban még többen 
is kívánkoznak csatlakozni. 

— Egyházmegyei konferenczia. Császka György 
szepesi püspök ur ő exja folyó hó 6-dikán székhelyén 
Szepeshelyen egyházmegyei gyűlést tartott, — melyben az 
egész szepesmegyei lelkészkedő papságnak 34 képviselője 
vett részt. A gyűlés legfontosabb tárgyát a lelkészkedő 
papság nyugdíjintézetének ügye képezte. A nyugdíjintézet 
1871-ben alapíttatott 34,000 frt. tőkével. Ez időtől fogva 
folyton gyarapodott. A jelenlegi püspök alatt 1874. óta 
a7 alaptőke 77,000-re növekedett. Császka György püs-
pök meleg hangú beszéddel nyitotta meg a gyűlést, int-
vén a papságot, hogy a mennyire erőikből és körül-
ményeiktől telik, gyarapitsák az intézet alapját. Ne 
csak a kiszabott dijakra szorítkozzanak, hanem ön-
kénytes adományaikkal is növeljék az alaptőkét. Az in-
tézet, jegyzé meg a püspök, a kölcsönös testvéri szeretet 
alapján nyugszik, melyet tettleg is kell nyilvánítani. Nem 
holt, hanem élő szeretet kelt, mely tettekben nyilvánul. Be-
jelentetett továbbá az ülésen, hogy Császka György püspök 
ujabban ismét 2000 forintot adott az intézet alapja javára. 
A közgyűlés a nemes lelkű adományt éljenzéssel fogadta, 
s dr Vajdovszky János cz. kanonok szepes-olaszii plébános 
mondott köszönetet a papság nevében az adományért. 
A püspök eddig már 8000 frtot adott az intézetnek. 

— A paduai püspök hatalmas főpásztori levélben 
tiltakozik papsága és hivei előtt az olasz félszigeten divat-
ban hozott u. n. antiklerikális tüntetések ellen. Levele 
azonban nem merő tiltakozás, hanem hathatós szózat a 
kath. actiónak minden irányban állhatatos kifejtésére. 

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

Budapest 1886 Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.(Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A budapest-belvárosi plébánia-templom története. 
Irta N é m e t h y L a j o s . 

(Folytatás). 

A belvárosi templomnak még most is fenn-
álló csucsives szentélye a XV. század elején, te-
hát igen valószinü, hogy Zsigmond korában épült, 
ha nem is minden egyes része, legalább a leglénye-
gesbek, a mint az elmondandókból kitetszik. 

Fekvése a templomnak határozot tan keletelt-
Absisa rendes nyolezszög öt oldala. A még meg-
levő csúcsives rész 6-pár pilléren nyugszik. Ke-
letről nyugat felé az első pár közelebb áll egy-
máshoz, mint a többiek. E pár közé van szoritva 
jelenleg a főoltár. Az első és második pár egy-
másfelé fordi tot t oldalán lapos, mig a többi négy 
pár főalakjában négyszöget képvisel, szögéllel 
egymás iránt fordulva. Raj tok a szögeken erő-
sebb, a közbeeső oldalokon gyöngébb féloszlopok 
(Dienste) vannak, melyeket ^ kétoldal t homorú 
tagozat (Canailirung,) vált fel. Az oszlopfőkön 
szabályos sorozatban levelek állanak, melyek fö-
löt t egy sor csillag van. A merészen kiemelkedő 
párkányzaton a bordák és hevederek között kettős 
püspök süveg alakú diszitvények vannak, melyek 
alsóbbjait keresztvirág diszíti. A boltozat a há-
rom első pillérpár felett közös zárkővel bir, mig 
a többi három pár, páronként , valamint a meg-
felelő oldalfalak gyámkövein nyugvó gerinczeivel 
egy-egy zárkőrózsával birnak. 

Mint épitészeti sajátságot felemiithetem, 
hogy a pillérek felett a tetőzeten magas falazat 
emelkedik, melyen a szentély octogonja oldal-
falain csúcsives öt ablaknak ivzárkövei látsza-
nak. E körülmény a mellett tanúskodik, misze-

r in t a pillérek felet t emelkedő falon csekély ma-
gasságban ablakok voltak, a mi másként alig 
képzelhető min t ugy, hogy a szentély külső 
falai sokkal alacsonyabbak voltak min t ma. Amire 
a támpil lérek még ma is észlelhető alacsony volta 
is vall, melyek a templom falainak magasságát, 
a reájok helyezett gulaalaku diszitményekkel 
együtt sem érik el. 

Ebből az következik, hogy a templom kü-
lönféle magasságú két szakaszból állott, melyek 
alacsony külsőbbike a belső magasabbat körül-
ker í te t te , ugy, hogy a belsőnek ablakai a külső-
nek tetőzete fe le t t emelkedtek. Ez a külső 
szakasz igen alacsony lehetet t , a mi valószínű-
leg az átépí tést t e t te szükségessé. Az átépités 
alkalmával, midőn a külső szakasz felemeltetett , 
egyszersmind a belső vele egyenlő szinvo-
nalra alacsonyit tatott , ugy, hogy mindkét sza-
kasz egyenlő magasságot nyert, mint az manap 
is látható. E következtetést indokolják a tem-
plom padlatán még mindig lá tha tó csúcsives ab-
lakok zárkövei. 

Az alacsonyabb kül- és magasabb belszakasz 
építését Zsigmond idejebelinek ta r tom, mig a 
két szakasznak egyenlő magasságban tö r tén t 
boltivezése későbbi időknek müve. így tehát 
magok a pillérek még Zsigmond idejebeliek vol-
nának, mig a boltivek, melyek raj tok nyugsza-
nak, későbbiek. Úgyszintén a templom falaihoz 
kívülről alkalmazott támpillérek Zsigmond ide-
jebeliek, mig a reájuk áll í tott gula-alaku diszit-
mények későbbi idő müvei. 

Megjegyzendőnek ta r tom, hogy a szentélynek 
ama falában, melyben a csúcsives ablakok zár-
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kövei látszanak i t t - o t t befalazva, gótk sfylü t a -
gozatokkal biró f a rago t t kő több szemlélhető. 

Egyelőre s t emplom épületéről ennyi t mon-
dani elegendőnek tar tok , mer t annak szakszerű 
megvizsgálása még meg nem tö r t én t , a mi mind-
ezeknek alaposabb megfej tésé t fogja adhatni . 

Mielőtt Zsigmond kirá ly uralkodásának ko-
rá t elhagynék, nem szabad megfeledkeznünk a 
a hospitalariusok, vagyis Johann i t ák sz. Miklós-
ról nevezet t rendházáról s templomáról sem. E 
rend ép Zsigmond koráig virágzot t hazánkban 
s Budán és Pesten is. IY. Béla több helyen te-
lepi te t te le őket e két városban. Bi r tak Bu-
dán a sz. Gellért hegy tövében t emplomot s 
kórházat , mely m i n t : „Hospitalis ecclesia sancte 
Elisabethe de Kelenfölde alias de Kreenfeld" for-
dul elő.1) Legnagyobb te lepjük a felhévizi volt a 
mai császárfürdő tá ján , melynek czime: „Priora-
tus et Conventus cruciferorum ecclesie sancte 
Trini ta t is de calidis aquis" számtalanszor fordul 
elő, mer t egyszersmind hiteles hely volt .2) A 
pesti „Conventus S. Nicolai de Pes th" elnevezést 
bir. Kórházi temploma, mely sz. Miklós püspök 
t iszteletére vala szentelve, igen kedvelt lehete t t , 
me r t búcsúja napján Pesten vásár is vala. ) Fel-
tűnő azonban, hogy okmányi lag sem a konvent , 
sem kórháza nem eml i t t e t ik egyszernél többször 
és pedig az 1467. évben. A pest i konvent a bu-
dai felhévizit t ehá t túlél te, me r t o t t már 1457-
ben világi prépostság és káp ta lan létezett . Az 
1467. okmány4) e czimet t a r t o t t a f enn : „Magis-
ter hospitalis S. Nicolai confessoris de Pesth." 
Helyét biztosan meghatározni nem lehet. Töb-
ben azt vélik, hogy templomuk és kórházuk o t t 
vala, hol a mos tan i Károly kaszárnya északnyugati 
sarkán egykor mecset ál lot t , melyet a servi ták 
telepedésök u t á n egy ideig templomul használtak. 

J) Zichy okt. II . 212. Péterfi Com. II. 278. Pray 
„De Pr iora tu Ausanae 111." 

<i) Némethy, A felhévizi prépostság. I t t csak melles-
leg emlitem meg, miszerint a „Hospitale S. Spiritus de 
Buda," mely még „in suburbio civitatis Budae" czimen 
is fordul elő, nem volt a Johanni táké, mint azt eddig töb-
ben vélték, hanem a sz. Lélekről czimzett rendé. Igy 
például a XVI. század elején eme czimzés fordul elő : 
„Joannes de Strigonio professus ordinis sancti spiritus, 
prior domus et hospitalis in superioribus aquis Budens." 
Formularium Strig. 274. A sz. Lelkesek a felhévizi kór-
házat valószínűleg akkor kapták, midőn a johanni táknak 
vagyonából prépostság és káptalan lőn. Ebből csupán 
O-Budán valának. 

3) „In annalibus nundinis festi Beati Nicolai Epi -
scopi" ír ja Mátyás királv 1486-ban. Kovachich, Formu-
lae Sol. Sty Ii. Í89. 

4) Knouz, Budai kápt . regestái. 41. sz. 

Igy t ehá t Pes ten h á r o m szerzetes rend volt 
a t a t á r j á r á s u t án i ko rban : A Johann i t ák . Do-
monkosiak és Ferenczrendüek. A domonkosiak 
már a t a t á r j á r á s előt t telepedtek volt meg. De 
hol á l lo t t zárdájuk, ép ugy meg nem mondható , 
m i n t a Johann i t ákénak helye. À feljegyzések 
gyakran e l len tmondanak egymásnak. Az 13"8. 
évi feljegyzés mondja , hogy Budavárával szem-
ben állt vala.x) Szerény György ") pedig a sz. 
Gellérthegyg} rel átalel lenben vol tnak jelenti. 

Tény az, hogy a Dunapa r t közelében kellet t 
volt á l lnia . ' ) Legérdekesebb az 1516. évbeli fel-
jegyzés, mely a domonkosiak zárdá já t Pest vá-
rosában, Szentfalvában f 'eküdtnek mond ja , J ) Fel-
tűnő az, hogy e helynevet „Szentfalva" az ok-
mányokban nevezet t eseten kivül még csak egy-
szer t a lá l t am, midőn 143S-ban Pest-Pil is megye 
Szentfalván t a r t ü lés t 5 ) valószinüleg a Domon-
kosiak helyiségeiben. De ebből a hely fekvését 
meghatározni nem lehet. 

Legvalószínűbb még a sz. ferenczrendüek 
zárdá jának helye, mely gyakran min t a Rákoson 
levő emli t te t ik , a mel}7 mel le t t az országgyűlé-
sek t a r t a t t a k volt. ") E zárda körül-belül ot t 
á l lha to t t , a hol a mos tan i áll, mer t Pest akkor 
alig t e r j edhe te t t tovább, m i n t e zárdáig, úgy, 
hogy a zárdán tul m á r mezőség volt. 

Ez a lkalommal megemli tendőnek t a r tom, 
hogy 1443-ban a kolostorban a lakosság válto-
zott, a magyar t a r tománybe l i „conventualisok" 
nak nevezet t t ferenczrendüeket Ju l ián bibornok 
és pápai követ szorgalmazására a bosnia ta r to-
mánybel i „observans"-ok vá l to t ták fel, k ik ha-
zánkban a cser ibarát czimet is viselték. E vál-
tozást 1445-ben IV. Jenő és 1492-ben VI. Sán-
dor pápák helyben hagyták. Hasonló tö r t én t a 
budavár i zárdában is. 

E korszakban még János plébánosnak ne-
vével is találkozunk, k i 1413-ban emli t te t ik . 

Magát a korszakot vérlázitó esemény zárja 

*) „Locus Praedicatorum prope civitatem Pestensem 
ultra ipsum Danubium ex opposito dicti castri." Feiér, 
C. D. VIII . I. 269. 

-) Szerény, Emlékira t 283. 
3) „In loco f ra t rum Praedicatorum iuxta Üumen 

(Danubium.) ipsum sito.k Katona, Hist. Cr. VII I . 147 
4) Claustro Sancti Antonii confessoris in civitate 

Pestiensi videlicet in Zenthffalva fundato." Protocollum 
Capituli Budensis. 356. 

6) Országos levéltár, Dipl. oszt. 13,194. 
6) Igy az 1307. évi országgyűlésről: Aetum hoc 

! âpud Ecclesiam beati Petr i in Rakus. Feiér, C. D. VIII. 
! I. 225. 
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be. Az 1457. év inárezius hó 16-ára van eme 
é l m é n y feljegyezve. Ekkor veszité fe jé t pallos 
ál ta l László, <iz országszabaditó Hunyady János-
nak nagyremenyü fia. A borzasztó véri té let igen 
felkorbácsolta a közvéleményt. Az hallatszott , 
hogy László, & Vaj dali. fejével az országnak vet-
ték fejét. A király tanácsosainak sugallatára a 
városi tanács által ama szigorú rendelet hirdet-
te te t t ki, hogy fejét és bi r tokát vesziti mindaz, 
akár nő legyen, akár férfi, a ki említeni meri 
Yajdafi László halálát. Eme tilalom daczára kö-
vetkező vasárnapon, mely oculi nevezettel bírt , 
Pest valamely lelkes szerzetese egyházi beszédé-
ben fájdalmának, de méltó neheztelésének a t e t t 
felett nyílt kifejezést adott . Említ i e szónoklatot 
Kuchuym Hans,') 1457. év márczius 22-én kelt 
levelében, melyet László kivégzése alkalmából 
Pozsony városához ir. 

Pest egyházi tör ténetének második korszaka 
vészteljes eseménynyel, a ta tár járással kezdődik, 
mely a már addig szépen fej lődött várost egy-
házi helyeivel, úgyszólván jégesőként elpusztít ja. 
De a külföldről mer í te t t u j erőkkel a város is-
mét felépül, vele két temploma is, melyhez más 
ket tőt kap. Ezeket IY. Béla és szent leánya Mar-
git kiváló kegyeikben részesitik, a római pápák 
kiváltságokkal megajándékozzák s közvetlen az 
ország főpapjának az esztergomi érsek jogható-
sága alá helyezik. Az ország Pestnek templomai-
ban intézi el leglényegesb ügyeit. Lelkészei te-
kintélyes férfiak, kik a királyi udvarnál alkal-
mazást birnak, de veszély idején is bá t ran sikra 
állanak. • (Folytatjuk.) 

Dupanloup nevelési elvei. 
Irta: Furt Iván. 

(Folytatás). 

A fent kifej tet t elméletből a nevelésre nézve 
a következő következtetések folynak: Isten nem 
lehet idegen vagy közönyös a nevelés müve 
iránt, hanem neki abban az első helyet kell el-
foglalnia, és azért minden gyermek nevelésének 
egészen az Istenig kell emelkednie. Továbbá miután 

„Auch hat ein münch gepredigt zu alten Ofen 
an sontag oculi, wie man das unschuldig pluet verderbt 
hab an schuld vnd an recht vnd desselb pluet allweg 
gegen den turcken gefochten hab, das sol euch leyd 
sein." Quellen und Forschungen 258. A név „alten Ofen" 
úgy hiszem Pestet jelenti, mert a németek O-Budát ek-
kor még Etzelburgpak nevezték. 

az Atya Isten minden tekintély forrása, azért 
ezen tekinté lyt az atyára, anyára és általuk a 
nevelőre kell átruháznia, kik e szerint Istennek 
csak helyettesei, szolgái, küldöttei. Es mivel Is-
ten az emberiség Teremtője, joga van te remt-
ményei t nevelni, és azért ő az emberi nemnek 
legnagyobb taní tója és örök nevelője. 0 az, ,, a 
ki megvilágosít minden e világra jövő ember t" 
(Ján. 1, 9.); nevelőintézete a mindenség. 

Isten tevékenységének különös jeléül min-
den embernek a világba való lépésekor három 
dolgot adot t , melyek a gondolat, lelkiismeret és 
a szó. Hogy miként ju tunk ezekhez, azt még a 
világ legnagyobb tudósai sem tudták kipuhatolni, 
és azért el kell fogadnunk, hogy ezek az isteni 
nevelés t i tka i . A szóra vonatkozólag mondá Fé-
nelon: „Észre vetted-e már valaha, hogy miként 
t anul ja a gyermek a nyelvet, melyet rövid idő 
lefolyása u tán sokkal tökéletesebben beszél, mint 
a tudósok a holt nyelveket, melyeket oly fárad-
sággal tanul tak• már ére t t korukban? De — foly-
t a t j a — mi t tesz az, a gyermeknek nyelvet ta-
nulni? Ez nem csak annyi, min t a szavak nagy 
számát azok megértése nélkül az emlékezetbe 
vésni, hanem az ezen szavak értelmének megfi-
gyelése is." Tehát a gondolatot, szót és lelkiis-
mere te t a gyermeknek maga az Isten adja. So-
kan nagy érdemnek ta r t j ák , hogy egy gyerme-
ket i rni vagy olvasni t an í t o t t ak ; de avval még 
senki sem mer t dicsekedni, hogy valakit a gon-
dolatra t an i to t t volna. Ereznünk kell, hogy i t t 
egy elrej te t t nevelő működik, kinek működése há-
lá t és végtelen imádást érdemel. 

Isten, mint minden lénynek teremtője, a leg-
hatalmasabb és legügyesebb művész, és azért 
minden más nevelő csak eszköz kezében, „Neque 
qui plantat , est aliquid, neque qui r igat , sed qui 
incrementum dat Deus." (I. Cor. 3, 7.) Midőn a 
hét makkabeus testvér hitéhez való rendithet len 
hűsége mia t t halálra Í tél tetet t , és már közel volt 
az ítélet végrehajtásának órája, anyjok, ki az 
anyáknak igazi mintaképe vala, igy buzdította, 
vigasztalta halálra készülő fiait: „Nem tudom, 
az én méhemben miként le t te tek; mer t nem én 
adtam -nektek a leheletet, a lelket és életet, és 
mindenitek t ag ja i t nem én magam foglaltam 
össze, hanem a világ Teremtője, ki az embert 
eredetében alkot ta , és mindeneknek léteit adott, 
ő nektek irgalmassággal ismét visszaadja a lel-
ket és életet, valamint most t i magatokat felál-
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dozzátok az ő törvényeiért." (II. Makkab. 7, 22.) 
Ezek igazán megrendítő és vallásos szavak, mondja 
Dupanloup, melyeket minden anyának kellene 
gyermekeihez, kiket szive a la t t hordozott, és 
kiket nevel, intézni, midőn lát ja , hogy miként 
fejlődnek tehetségeik Isten elrej te t t ápoló kezei 
alatt. 

És valóban Isten nemcsak az, kiben élünk, 
mozgunk és vagyunk (Apóst. csel. 17, 28), ha-
nem 0 az is, ki jóakaratából bennünk mind a szán-
dékot, mind a véghezvitelt munkálja, (Filipp. 2, 
13.) 0 a tudományok Istene, és előtte tárvák a 
gondolatok. (Kir. I. 2, 3.) 

Egy szóval az Isten neveli, erősiti, fejleszti 
az ember tehetségeit benső, lá thata t lan , szünte-
len, mindenható, többé-kevésbbé — a mint va-
laki hálája ál tal magát ar ra érdemessé teszi — 
befolyásos és hatásos működése által, mely mű-
ködés oly szükséges, hogy nem maradhat el egy 
pil lanatra sem, mely isteni együt tmunkálkodás 
nélkül minden haladás felfüggesztetuék. minden 
létező megszűnnék és a semmiség ölébe dőlne... 
Ez az Isten működése és tekintélye a nevelésben.1) 

Miként a nevelésben, ugy egyéb dologban 
is, sőt mindenben Isten a kezdet, közép és vég, 
az alpha és ómega. Őt nemcsak a gyermekben, 
hanem a tudományok és művészetekben is fel-
találjuk, miáltal ezek hathatós nevelési eszkö-
zökké válnak, mer t mindenben, a mi jó, szép és 
igaz bennök van, a legfőbb jóságot, szépséget és 
igazságot, vagyis magát Istent képviselik. Mivel 
tehát minden dologban Istennel találkozunk, ki-
nek a nevelők az ő bölcsesége, hata lma és sze-
retete folytán csak képviselői, repraesentansai: 
azért minden jog és kötelesség egyenesen tőle 
származik. A nevelők első kötelessége abban áll, 
hogy az Isten tekintélyét önmaguk is tiszteljék, 
és hogy azt nevelési művökben mindenek előtt 
mindenki által t iszteltetni követeljék. És igy el-
ju to t tunk a tisztelet törvényéhez (la loi du respect), 
melyben Dupanloup a nevelő és növendék együtt-
munkálkodásának leglényegesebb föltételét l á t j a ; 
ez a nevelés épületének alapköve, melyet az utóbbi 
időkben oly erősen megingat tak, és melyet Du-
panloup ismét megerősíteni óhajt . 

(Folytatjuk.) 

„A békeség háza." 
A most már Istenben boldogult áldott lelkű Stöger 

Nep. János, „Pilgerreise" czimü könyvében, szokott vonzó 
1) V. ö. De l 'Éduc T. II. p. 1 4 - 2 8 . 

modorával értekezik a békeség házáról. Elmondja, hogy 
Francziaország egyik tekintélyes városában egy gazdag ur, 
kinek nem volt családja, érezvén közeledni halálát, arról 
tanakodott, mimódon értékesíthetné tetemes vagyonát 
ugy, hogy abból halála után is húzhatna hasznot. Ön-
zetlen jó baráttal értekezvén ez ügyben, azon meggyő-
ződésre jutott , hogy a szeretet cselekedetei között azok 
birják az elsőséget valamennyi között, melyek a lelkek 
megmentését czélozzák. S azért oly intézetet vett tervbe, 
amely, ha ádáz erőszak el nem pusztítja, századokon 
keresztül sok lelket nyerhet meg az Isten országának. 

Fallal kerített terjedelmes park közepén nagy hosz-
szukás házat építtetett. A tágas és dúsan ékesített ká-
polnán, megfelelő ét- s fogadótermen kivül az egész 
épületben csak kis szobácskákat találni, czelláknak is le-
hetne nevezni. Ezek mind egyformán és egyszerűen 
vannak bútorozva, mindegyikben van falmélyedés s eb-
ben nagy feszület — kis szentély minden czellában. A 
kertet sok árnyas ut szeldeli, számos kép díszíti s ezek 
a stácziókat vagy egyes szenteket ábrázolnak ; alattuk 
szellemes és válogatott fölíratok. Minden arra szolgál, 
hogy az áhítatot, magábavonultság szellemét ébreszsze. 

Minő ház ez ? Nem zárda, nem kaszárnya, nem 
bérház, nem fegyintézet; olyan ház ez, a minő az egész 
osztrák-magyar birodalomban nincsen. E ház czélja, be-
fogadni minden korú és rangú férfiakat, kik rövid há-
rom, öt vagy nyolcz napra mindennapi foglalkozásukból 
visszavonultan, menten minden külső szórakoztató be-
folyástól, leikök ügyével akarnak foglalkozni ; szóval e 
ház — szent gyakorlatok tartására berendezett ház. 

Ezeket beszélte igy el P. Stöger a hatvanas években. 0 
maga élete végéig irt, serkentett, hogy ily nemű ház az 
osztrák-magyar monarchia területén is létesüljön — de 
czélját nem tudta elérni. Mekkora volna e jó lélek öröme, 
ha most egy napra kiemelkedhetnék sirjából s látná, hogy 
most már van ilyen ház, s hogy már meg is kezdték ott 
a szent foglalkozást ! 

Ha Bécsből kiindul az ember a „Westbahn" vo-
nalán, majd Purkersdorfig jobbról balról falu falut ér, s 
igy van ez a szomszéd völgyekben is. A falvak határain, 
az erdő szélein villa villa mellett emelkedik, kert kertet 
vált föl. A főváros lakói ezrivel tódulnak e vidékre napon-
kint, hogy tiszta levegőt szíva, a fárasztó munkától megpi-
henve erőt gyűjtsenek u j tevékenységre. E vidéken, 
melynek üde völgyeiben annyi ezer ember kere* testi 
üdülést, találtak és szereztek a Jézus-társaságiak helyet, 
hol a „békeség háza" emelkedik. 

Lainz község határán megvették egy magvaszakadt 
főúri család kastélyát a terjedelmes gyönyörű parkkal 
együtt. A kastélyt megnagyobbították, az egymásba 
nyíló termekből egymás mellett levő szobákat alakítottak 
és dúsan, ékes román stylben kedves kápolnát emeltek. 

Van a kápolnában 3 oltár, s mellette sz. Ignácz tisz-
teletére kisebb kápolna egy oltárral, ugy hogy egy óra 
alatt nyolczan is mondhatnak sz. misét. A főoltár az is-
teni szívnek van ajánlva, a mellékoltárok közül az egyik 
a B. Szűznek, a másik sz. Józsefnek. E ház, melyben 
néhány Jézus-társasági áldozár állandóan lakik, minden 
rangú és korú férfiú számára nyitva áll, ha benne sz. 
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gyakorlatokat tartani szándékoznak. A ki jelentkezik, kap 
szobát, s a számára kirendelt lelki vezér utmutatása 
mellett az egész világtól elkülönítve foglalkozhatik saját 
legszentebb ügyével ; ha az idő megengedi, az egyes 
gyakorlatokat, olvasást, imát, még az elmélkedést is, a 
parkban tar that ja . Van ebben sok árnyas hely, lugas 
forma, s ott egyes képek, pl. sz. József; ily helyre meg-
húzhatja magát az ember, s biztos lehet, hogy senki 
nem zavarja. 

A testiekről elegendőképen van gondoskodva ; egy 
e czélra kirendelt szolgáló testvér az ételt a szobába 
hozza. Senkit ne ijesszen vissza a gondolat, hogy sokba 
kerül. Ha valaki a ház javára alamizsnát ad, egy-egy 
napra forintot számítva, eleget tesz ; de ha valaki ezt is 
nehezen adhatná, szívesen elengedik neki. Mehet az 
ember Lainzba télen-nyáron. Nyáron kellemesebb, mert 
a parkot lehet fölhasználni, télen a lelkészkedő papság 
s a világiak közül is sokan könnyebben találnak szabad 
időt. A közlekedés oda igen könnyű. Bécsből fiakkerrel 
is lehet menni, vagy lóvonatu vasúton Hietzingig s on-
nan a gőzös-tramway vonalán ; vagy pedig Magyaror-
szágról jőve az államvasuti vagy déli vasúti indóházból 
az úgynevezett összekötő vonalon 30 kr költséggel ; köz-
vetlenül a park szélén van az indóház ; a gőzös-tramway 
meg a kastély előtt áll meg. 

Az idén május hóban adatott át a ház rendeltetésé-
nek, s azóta nem szakadt meg a vendégek sora. Az egyik 
szobában, mint azt ott hallottuk — pl. első volt gr. 
Blome, utána jött egy lengyel nevii gróf, ezután egy egye-
temi tanár, kit ismét szegény beneficiatus váltott föl s 
i. t . Már hazánkból is többen tartot tak ott sz. gyakorla-
tokat. Maguk a Jézus-társasági atyák is szívesen tartóz-
kodnak ottan, hogy munkájukból felüdüljenek vagy sz. 
gyakoi'latot tartsanak, vagy zavartalanul dolgozhassanak ; 
így pl. egyike azon pátereknek, kik Szombathelyen ve-
zették a megyebeli papság sz. gyakorlatait, Lainzban 
készült e munkára. 

Az intézet élén jelenleg P. Bülöw áll, kit hazánk-
ban sokan ismernek, mert mint provinciális nálunk gyak-
ran megfordult s Pozsonyban lakott. Ismeretes dolog, 
hogy észak-németországi nemes sarj és konvertita. Az 
ember hozzá egyszerű kis levéllel fordulhat, ha Lainzba 
menni szándékozik sz. gyakorlatokra. 

A hely czéljának igen megfelel. A ház árnyas park-
tól van környezve; az erdős hegyekről áramló levegő a le-
hető legtisztább, a berendezés kényelmes, a szolgálat pontos. 
Éjszakról hallatszik óránkint a gőztramway prüszkölése, dél-
f'elől az egymásután elrobogó vonatok morgózaja, közbe az 
erre következő „Blitzzug"-ok üvöltése — ugy hogy az em-
ber magábavonultan, a világ sürgése-forgása között mintegy 
az örökkévalóság pitvarában, érzi magát. Kapisztrán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 19. Egy bűnügyi pör alkalmából. 

— Mult héten ős Budavárában a Fortuna épület tárgya-
lási termébe bele nem fért az a sok kíváncsi, kiket nem 
tudvágy vagy más komolyabb indok, hanem inkább a 
botrány-hajhászat, az idegrázó jelenetek utáni vágy ve-

zetett. Idegességben szenvedő számos kortársunknak, 
mondják, nagy szükségük volna ily kedélyzaklatásokra. 
S várhatni-e más törvényszéki tárgyalástól több idegcsik-
landozó mozzanatot, mint a mikor egy fiatal s mint 
mondják csinos asszony áll a birák előtt, vádolva azzal, 
hogy férjének gyilkosságában részt vett ; hogy biztosí-
tási díjhoz jutván, mással élhessen stb. stb. A birák ítél-
tek ; ítéletük felmentő volt. S nekünk nincsen szándé-
kunk ez ítéletet bírálat alá venni ; ez nem tartozik hozzánk. 
Feleljenek érte azok, kik azt hozták, kik Isten, saját lel-
kiismeretük és a világ előtt azért felelősséget vállaltak. 
Hanem lehetetlen tisztán társadalmi szempontból egyik-
másik pontot figyelmen kivül hagyni, mely szomorú, de 
érdekes világosságot vet társadalmunk állapotára. 

Beteg a mi társadalmi életünk, és pedig nagyon be-
teg. E betegség — az erkölcsi nihilizmus betegségének ne-
vezhetnünk — a társadalom összes rétegeit megmételyezte. 
Nem minden nevelés nélküli nő egy jóval öregebb férfiúnak, 
ki nem csak apja, de talán nagyapja is lehetne, kezét 
nyúj t ja mint hitves. Nem a sziv sugallatát követi, de sza-
badság, önállóság utáni vágya viszi e lépésre. Meg akar 
szabadulni a szülői felügyelet alól, megsokalja a szülők 
áldásos tekintélyét és azért nehezebb köteléket vállal el, 
hogy ezután szabadabban éljen. A családi élet minő sü-
lyedése ! Sok, elviselhetetlen neki a szülői tekintély, 
azért köti magát egy férfiúhoz, kit nem szeret, hogy 
szabadabb legyen. Mennyire lerontotta már a korszellem 
a szülők iránti tiszteletet és kegyeletet! Az a jó-
tékony, áldásos korlát, melyet a szülők gondoskodása 
az erkölcsiség fentartására felállít, az nyűg és járom lesz ; 
holott hálát kellene adni minden gyermeknek, kinek a 
jó Isten oly gondos szülőket adott, kik mint látható őr-
angyalok vigyáznak gyermekeik ártatlansága fölött ! Ez 
már nem gondatlanság, ez a bűnös törekvés felszabadítása 
minden erkölcsi törvény alól. Ez az erkölcsi nihi-
lizmus, mely emanczipáczióra tör, mely a szülők termé-
szetes és szent tekintélyét elveti, sőt tovább megy, önma-
gát leköti az eskü szetségével, hogy szabadabb legyen. 
Mennyi komolyság, mennyi becsület lehet egy ilyen lé-
pésben ? Mit és mennyit érhet egy ilyen fontos lépés, 
egy ilyen szent ténykedés az illetők előtt ? 

S hányan vannak, kik hasonlóan gondolkodnak, 
kik a házasságot felszabadításnak tekintik nemcsak a szülői 
tekintély alól, hanem mindattól, a mit a ker. hit pa-
rancsol. Ha igaz, hogy a társadalom romlása a családi 
élet romlásával azonos : akkor mit tartsunk a mi társa-
dalmunkról, melyben az erkölcsi nihilizmus a legelemibb, 
legtermészetesebb és legszentebb kötelességekkel így 
bánik ? 

Egy másik sötét vonás ama könnyelműség, mely-
lyel sok ember az esküt tekinti. Alig tesznek vallomást, 
alig erősitik azt adott hitükkel, és rövid idő múlva vissza-
vonják, megsemmisítik előbbi állításukat és egyúttal az 
az eskü hitelességét is. Pedig mily szent és sérthetetlen 
dolog az eskü ! S mi lett belőle a mai korban ! Igaz, 
hogy a bíróságoknak is van némi részük ebben, ameny-
nyiben legalább indirecte, a külső ünnepélyességek mel-
lőzése, a régi esküforma eltörülése és a polgári becsü-
letre való kizárólagos hivatkozás által sok emberben 
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nagyon is meggyöngítették az eskü szentségéről és fon-
tosságáról való meggyőződést. De másrészről nem ta-
gadható, hogy mindezek daczára a vallásos meggyőződés 
és érzület sem csekély mérvű hanyatlására mutat az a 
körülmény, hogy a nagy és élő Istennek ünnepélyes ta-
núságra való hivása oly iszonyú könnyelműséggel, annyi 
erkölcsi léhasággal és — oly büntetlenül történik. A tör-
vénykezes önmagát fosztja meg egyik leghathatósabb 
eszközétől, ha szó nélkül türi, hogy az esküvel oly mél-
tatlanul játszanak. 

Végre sajátságos és kétszerte is érdekes jelenség az, 
Jiogy a vizsgálati fogság alatt letett vallomás mennyire 
visszazsugorodott, sőt egészen megsemmisült rövid idő 
alatt ! Itt kellett valaminek történnie ! Valahol kell, hogy 
oka legyen ezen jelenségnek, mely megdöbbentett minden 
komoly gondolkodót. Hazugság vagy itt vagy amott! Más 
szót erre nem találunk. S hogy ezen hazugság egészen 
büntetlenül marad, hogy nagyobb fáradsággal nem ipar-
kodtak kisütni a kétségkivül működött titkos rugókat, 
azt őszintén mondva nem értjük. Valóban különös vilá-
gosságot vet éppen ezen körülmény az egész ügyre és 
anélkül, hogy valakit vádolnánk, el nem fojthatjuk ebbeli 
megütközésünket, mely — ugy vagyunk meggyőződve — 
szélesebb körökben is mutatkozott. 

Nem akarjuk folytatni. E néhány vonás eléggé 
mutatja, milyen a mi társadalmunk állapota. Az erkölcsi 
nihilizmus örvénye. S ebből nincs szabadulás, hacsak nem 
egyetemes őszinte visszatérés által amaz alapokhoz, melye-
ken oly szilárdan nyugodott a mi társadalmunk. S van 
erre kilátás ? S ha nincs, van-e kilátás a társadalom fel-
gyógyulására ? Adjon erre választ, a ki tud. ? 

Sopron, okt. 13. Egyleti dolgok. — 
Két kath. egylet közgyűléséről akarunk ezúttal 

egy-két szót emelni. F. hó 11-én tartotta ez évi ren-
des közgyűlését a sopronmegyei kath. népnevelési egylet. 
Ez az egylet abból az időből való, mikor a Kárpátok 
alján a közös iskolák magva csírázni kezdett. Sopron-
megyének kath. intelligencziája, karöltve a kath. papság-
gal, megalapította akkor ezt az egyletet, hogy a tagok 
adományaiból a megye területén lévő szegényebb iskolá-
kat, tanítókat segélyezze s őket az elközösités örvényé-
től megmentse. Kiterjeszti figyelmét szegénysorsu tanitó-
képezdei tanulókra is, aminthogy a mult év folytán négy 
szegény tanuló élelmezéséről gondoskodott. A jövőre is 
kitekint, és azért filléreivel takarékosan bánik. Lehet idő, 
mikor egy kis készpénz kath. iskolák számára utolsó 
mentő-deszka leszen. Igaz ugyan, a nagy lelkesedés, amely 
a társulatot létrehozta, sokat vesztett tüzéből: azonban 
éppen az utolsó közgyűlés mutatta, hogy ez a társulat erős 
gyökeret vert a megye területén. Jelenleg elnöke mlgos 
Augusztine.cz Antal báró földbirtokos. E közgyűlést meg-
tisztelte megjelenésével nméltóságu Zichy Henrik gróf 
ur is, ki az egyletnek sok éven át elnöke, egyik meg-
alapítója s mindenkor kiváló pártfogója volt. 

F. hó 12-én tartotta rendes közgyűlését a Sopron-
vidéki kath. tanitó-egylet. Három esperesi kerületre terjed 
ki ez az egylet. Elnöke ngos Póda Endre, soproni apát-
plébános. Nem akarjuk fárasztani a szives olvasót a gyű-

lés lefolyásának kimerítő ecsetelésével : de kiemelui akar-
juk az ily gyűlések gyakorlati hasznát. A tárgyak megvi-
tatása világosságot hoz sok dologra, végre határozat ho-
zatik, a jegyzőkönyv elmegy a főpásztor szine elé. A fő-
pásztor kezében összefolynak az egész egyházmegye ré-
széről a hivatalos tudósítások ; a főpásztor éppen ezen 
oknál fogva messzebb lát, többet tud ; visszajönnek atyai 
Útbaigazítások, buzdítások ; a kedélyek csillapulnak, meg-
hajolnak, lelkesülnek ; főpásztor, papság és tanítósága szo-
rosabb viszonyba lépnek egymással, s igy az ilynemű 
egyletek, mig jól vezettetnek, az egyetértés, a tömörü-
lés, az önképzés melegágyai. De még a nép is tanul, 
mikor a katk. tanítókat együtt látja gyűlésen. Sz. misét 
hallgatnak, onnan a gyűlésre mennek, gyűlés után rövid 
hálaadásra újra a templomba jönnek, s azután barátsá-
gos körben egy-két órát együtt szórakoznak. Ha látja, 
hogy a kath. nevelés ügyében történik mindez, maga is 
ébred. 

E gyűlés kiváló érdekességet nyert az elnök elő-
adása által, amelyben a kath. tanítónak fönséges hivatá-
sát ecsetelte, melyet csak ugy valósithat meg, ha ember 
a gáton, ha tsaját tökélyesbitésén szüntelen fárad. Emiitette 
a tanító működése ellen emelkedő akadályokat ; kiemelte 
annak szükséges voltát, hogy a lelkipásztorral és kolle-
gáival a tisztelet, szeretet és engedelmesség kapcsaival 
legyen összekötve. Szeretet és önfeláldozás, e kettő az, mit 
isteni Mesterünktől, minden tanító élő példájától, örököl-
tünk : ez fog czélra segíteni. H. Gy. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent- László-Társulat 

e hó 14-én tartott választmányi ülésén Márkus Gyula 
praelatus, egyházi alelnök ő mlga elnökölt. Az elküldött 
pénzösszegekről szóló elismervények kerültek első sorban 
felolvasásra, nevezetesen : a herczegovinai misszió szá-
mára küldött 200 frtot köszöni Buconjics Paskál herczeg-
püspök, Avédik L. köszönetet mond az erzsébetvárosi 
leányiskolára küldött 50 frtért, László I. istensegitsi plé-
bános elismeri a küldött 100 frt vételét, a bukaresti, 
ploesti, brailai magyar tanítók számára küldött 275 frtot 
elismeri a bukaresti érsek, úgyszintén a krajovai tanító 
és a plojesti iskola részére küldött 60—60 f'rtnyi segély-
ről szóló elismervények felolvastattak. Végre a belgrádi 
róm. kath. iskola részére küldött 200 frtról szóló nyug-
tatvány a cs. és kir. követség által kiállítva bemutatta-
tott. Palma J . P. bukaresti érsek ő exciája hálásan elis-
meri az ezer forintot, melyeket dr. Haynald L. bibornok 
érsek ő emja a bukaresti papnevelde számára a Társulat 
által elküldött. — A lefolyt idő alatt beérkezett pénzado-
mányokat szintén bejelenti a titkár, u. m. a szombathe-
lyi egyházmegye részéről Hidassy Kornél püspök ő mlga 
beküldött 312 fr t 81 krt, az egri főmegye részéről 
Begovcsevich Róbert egri apát-kanonok 169 frt 60 k r t ; 
Borbély H. pannonhalmi főapáti helynök 32 frtot ; Gás-
pár F. beszterczebányaai székhelyi igazgató 15 frtot, egy 
névtelen jótevő Somogyvárról 50 frtot küldött a társa-
latnak. Továbbá hagyományozott a társulatnak néhai 
Szajbély H. cz. püspök, esztergomi olvasó-kanonok 100 
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fr tot (befizettetett), néhai Molnár ev. János keczeli cz. 
kanonok-plébános 50 frtot , néhai Somogyi ikervári plé-
bános 20 fr t 61V3 krt. Ezen jelentések tudomásul vé-
tettek, egyik-másik ponti a, kivált a Romániában levő 
véreink állapotára nézve, megjegyzés tétetvén, felvilágo-
sítás kérendő. — A pénztári kimutatás szerint a társulat-
nak van alapítványokban összesen : 40.650 f r t ja (érték-
papírokban) és 11,265 f r t 97 kr, készpénzben: a folyó 
bevétel 1886 január 1. október 13-ig 4576 f r t 91 kr. a fo-
lyó kiadás ugyanazon időben 4.616 fr t 91 kr, marad az 
előbbi időkből származott összegekkel együtt rendelke-
zésre : 2704 fr t 99 kr. — Ez alkalommal kiderülvén, hogy 
a társulat rendes bevételeiben emelkedés nem mutatko-
zik, bizalommal kéri a választmány a székhelyi igazga-
tókat és a társulat egyéb kegyes pártfogóit, hogy a tár-
sulat iránti érdekeltséget felébreszteni, ébrentartani és 
terjeszteni hatáskörükben szíveskedjenek, hogy a fokozó-
dott igényeknek nagyobb jövedelmek által megfelelni ké-
pes legyen. — A folyamodványok tárgyalásra kerülvén, 
Pócsa fiókközségnek (Baranyamegyében) imaház és isko-
laépítésre 100 frt, a kalafati magyar plébánosnak, Mül-
ler Emilnek, ki tanító is és hosszabb idő óta a magyar 
tanítással buzgólkodik minden díjazás nélkül, 100 frank, 
a giurgevoi hitközségnek templomépitésre 200 frank lett 
megszavazva. A turnszeverini iskola számára, melyet 260 
magyar gyermek látogat, legnagyobbrésze szegény emberek 
gyermekei, a már f. évi február 10-én megszavazott 1250 
franknyi évi segély módozatai között egy pont a viszo-
nyok miatt megváltoztatván, az ügy a bukaresti érseknek 
kezére bizatik. — A junius 4-én kiküldött albizottság 
jelentése felolvastatván, pontonkint tárgyaltatott . — Simor 
János bibornok herczegprimás ő emja aranymiséjének al-
kalmából a társulat hódolatát külön feliratban fogja ki-
fejezni, mely felolvastatván, egyhangúlag elfogadtatott . 
Ezen felirat átadásával megbizatott küldöttség a társulati 
elnök ő excja, vagy ennek akadályoztatása esetén dr Ba-
logh Sándor vil. alelnök vezetése és diszszónoklata mel-
lett a következő vál. tagokból fog állani : Dégen Titusz 
főv. plébános, Frey J., Lonkay A. lovag és dr Wolafka 
N. titkár, kikhez az ezen ünnepélyre Esztergomban levő 
vál. és társulati tagok csatlakoznak. A társulat testületi-
leg vesz részt a budapest-belvárosi plébánia-templomban 
e hó 31-én 10 órakor reggel tartandó hálaadó isteni tisz-
teleten. Yégre a felirat teljes szövege kegyeletes és há-
lás emlékezet okáért a társ. évkönyvbe fel fog vétetni. 
— A társulat 25 éves jubiláris közgyűlésének miként 
megtartására nézve a választmány az albizottság javasla-
tát kevés módosítással elfogadta. Elhatároztatott , hogy 
ezen jubiláris közgyűlés — mely alkalmasint november 
második felében lesz megtartva — valamelyik nyilvános 
fővárosi helyiségben tartassék, lehetőleg d. u. 4 óra-
kor, változatos érdekes programmal, mely annak idején 
fog közöltetni. A nagy közönség számára kiadandó be-
lépti jegyek iránt a később hozandó közelebbi határoza-
tok idejekorán nyilvánosságra fognak hozatni. Ha ele-
gendő számban lesznek a jelentkezők, társas vacsora is 
lesz a jubiláris közgyűlés napján. A jubiláris közgyűlést 
követő vasárnapon pedig ünnepélyes hálaadó istentiszte-
let gyűjtéssel és esetleg szentbeszéddel egybekapcsolva 

fog tartani. A tárgysorozat ki levén meritve, elnök ő 
mlga a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri : dr. Kerékgyártó 
A. ny. r. egyetemi tanár és Trautwein János főgimnáziumi 
igazgató vál. tagokat. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
— A győri kath. autonomia nagy választmánya f. 

hó 8-án délután 4 órakor tar tot ta Karvasy Kálmán el-
nöklete alatt őszi közgyűlését. Már régen volt a nagy-
választmánynak oly látogatott közgyűlése, mint jelenleg, 
midőn már a pénztárkezelés és gazdasági működés is idő 
tekintetében egyesittetett. Azelőtt más évszámítás sze-
rint történt a pénztár vezetése és ismét más szerint a 
költségelőirányzat. A mult évről az autonomia javára 144 
f r t maradt. Az 1886/87. év előirányzata alapján a jövő 
évre 400 f r t 67 kr bevételi többlet van kilátásba he-
lyezve, amennyiben 14,727 fr t 47 kr bevétellel szemben 
14,326 f r t 90 kr szükséglet mutatkozik. A pénztári ügy-
kezelés helyesebb menete érdekében a nagyválasztmány 
elhatározta, hogy jövőre a különféle czimén befolyó jö-
vedelmek a pénztáros kezeihez lesznek szolgáltatandók, 
a szükséges kiadásokat szintén a pénztárból utalják ki. 
A gazdasági választmány ugyanily szempontokból a 
gondnokságokat utasíttatni kérte, hogy a választmány 
előzetes meghallgatása nélkül utalványozásokat ne tegye-
nek. — Az iskolaszék panaszt tett a nagyválasztmánynál, 
hogy az ipariskola tanulói vallási oktatásban nem része-
sülnek. A városnak erre nézve határozata van. A nagy-
választmány különben eziránt a várost újólag megkeresi, 
s valláserkölcsi szempontok teszik kívánatossá, hogy a 
megkeresésnek gyors sikere legyen. Erdős Kálmán dr. 
indítványára a nagyválasztmány elhatározta, hogy jövőre 
az elemi-iskolák azon tanulói, kik akár tanulmányi elő-
haladásukért, akár jó magaviseletükért jutalmazva lesz-
nek, az értesítőben is kitüntetve legyenek. Yégül Fábián 
Sándor indítványára a nagyválasztmány kimondotta, hogy 
Winter l Antal sírjára halottak napján díszes koszorút 
helyez. A népes közgyűlés órakor végződött. 

IRODALOM. 
Kalender zu Ehren der hochheil igsten Herzen J e s u 

und Maria für das ungarische Volk. 1887. Winterberg, 
Steinbrener ; Budapest, Szüts et Comp. Nagyobb kiadás 
40 kr, kisebb 30 kr. 

Régi panasz, hogy kath. német népünk számára 
nincsen alkalmas naptár. A regensburgi, einsiedelni nap-
tárak, bármennyire jók is, a mi köznépünk közt nem 
birtak gyökeret verni. A irály bennök nem elég népszerű, 
a tárgy is rendesen idegen. Hogy e bajon segítve legyen, 
néhány győregyházmegyei áldozár buzditására a winter-
bergi buzgó kiadó a jövő évre próbát tett s egyik ka-
lendáriumát a magyar visszonyokra alkalmazott naptári 
részszel, s több a magyar viszonyokra vonatkozó dolgo-
zattal a fenti czim alatt két kiadásban közrebocsátotta. 
Benne van a bibornok-érsek és győri püspök arcz-
képe és rövid életirásuk, a magyarhoni Loretto története, 
sz. Gellért élete és számos kisebb-nagyobb elbeszélés. 
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Igen ajánljuk a főt, papság figyelmébe. Ha sikerül a 
a vállalat, evvel is nyertünk emeltyűt a nép vallásosságá-
nak emelésére. H. Oy: 

— Megjdent a ,,Remény" czimü szépirodalmi lap 
III-ik füzete. Valóban meglepő és szép a kiállítása. — A 
gazdagon illusztrált füzet tar ta lma: „A mi jövendő nem-
zedékünk." Irta dr. Karseb Lollion. „A görcs." Elbeszé-
lés. Ir ta Maszlaghy Ferencz. „A mikor én kérő voltam." 
Vig beszély. Irta Haidu Nagy Sándor. „Assisi sz. Ferencz 
halála." Költemény. Irta . . . s J . „A gyermekek szépí-
tése." Ir ta Váli Ernő. „Mezőn." Költemény. Ir ta Lévay 
Mihály. „Keleti emlékeimből." Ir ta dr. Moravitz Mátyás. 
„Valbriant." Regény. Ford. dr. Rada István. (Folyt.) „Heti 
krónika." Ir ta Krónikás. Irodalom és művészet. Hymen 
és gyászrovat. Egyveleg, rejtvények, szerkesztői telephon. 
Művészi kivitelű képei: „Assisi szent Ferencz halála," „A 
népcsarnok Londonban," „Nagyapó uzsonája," „A katho-
likus irodalmi társaság nagybizottságának ülése a Szent-
Ístván-Társulat termében" és „Likava vára." — Előfize-
tési ára : egész évre 8 frt , félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. 
Az előfizetések a szerkesztőséghez (Budapest, IV. ferencziek 
bazára) czimzendők. 

VEGYESEK. 
— Helyreigazítás. Mult számunk második czikké-

ben az esztergomi bazilika kupolájának felékesítése tényét 
megörökítő feliratba, mely márványtáblán a mellékha-
jóban van alkalmazva, néhány igen kellemetlen, értelmet 
zavaró sajtóhiba csúszott be : amiért is e feliratot újból 
közölni szükségesnek tar t juk. Szól pedig annak szövege igy : 

TEMPLI THOLÜM ET LAQUE AR REFECTUM 
ORNA VIT 

J O A N N E S CARDINALIS SIMOR 
INGENIO JOSEPHI EQUITIS LIPPERT ARADIENSÍS 

OPERA ANTONII DETOMA ASTIENSIS 
ANNIS MDCCCLXXXV 

ET SEQUENTI SACERDOTII Sü l JUBILAEO. 

*** 0 eminencziája Simor Janos bibornok herczeg-
primás nagynevű elődjei között csak husz részesült abban 
az isteni kegyelemben, hogy aranyáldozatának nagy nap-
ját megérte, de nem tudni, hánynak jutot t közülök az a 
szerencse, hogy áldozópapságának félszázados jubileuma 
oly országos ünneppé magasztosult volna ki, mint Simor 
János bibornok herczeg-primásé. Püspöki kar, kormány — s 
mindenek előtt maga a fejedelem is, — a parlament, vár-
megyék, kiváló városok, fényes testületek stb. és szét-
szórtan az egész világon ő eminencziájának fejedelmi kar-
társai a bíboros méltóságban és testvérei a püspökségben 
és tisztelői magas erényeinek átalában, ő emja jubileumát 
országos ünnep színvonalára emelik, a melynek világszerte 
fényes visszhangja leend. Legújabban Veszprémmegye ho-
zott határozatot, hogy ő emja jubileuma alkalmából disz-
küldöttség által feliratot küld Esztergomba. A népiskolai 
kir. tanfelügyelők pedigtegnap előtt tartott értekezletök-

ben szintén csatlakoztak a jubileum országos mozgalmá-
hoz és elhatározták, hogy szintén küldöttség által fognak 
Esztergomban hódolni. 

— A reklám eredménye ! Minap emiitettük, mily 
nagy zajt csaptak a fővárosi napi lapok a Szász Károly ev. 
ref. „püspök" által tartandó beszéd-cyklus érdekében. A 
nagy lármának az lett az eredménye, hogy még a luthe-
ránus és szabadkőműves Pulszky Ferencz is elment most 
vasárnap az emiitett beszéd-cyklus elsejére és arról a 
zsidó-szabadkőmüves „Neues Pester Journal" keddi szá-
mában számol be. Kezdi azon, hogy mint tódult annak 
idején Albach híres predikáczióira Budapesten és Po-
zsonyban az arisztokraczia, az intelligeuczia és a polgárság 
színe-java. Mikor a kalvintéri templomba belépett, ilyes 
valamit vélt maga előtt láthatni a „vén csataló." De ér-
dekes őt magát hallani. „Ich eilte, úgymond hazafias 
magyarsággal, am Sonntag in die Kirche am Calvin-
platze, in der Überzeugung, sie überfüllt zu finden ; doch 
ich täuschte mich." A kálvinista arisztokraczia, úgymond, 
távolléte által tündöklött, a „sok református képviselők" 
közöl csak György Endrét látta ott, az akadémikusok 
közöl csupán Ballagit, Vécsey Tamást és a lutheránus 
Haant. Hol maradtak a többiek ? kérdi Pulszky, — mintha 
nem tudná ! Azután a kálvinista templomokat a következő 
jellemzéssel üdvözli a — nagymester : „A kálvinista 
templomok világszerte hasonlítanak egymáshoz ; hangos 
ellenszenvet árulnak el a szinek és képekkel szemben; 
csupaszabbak és hidegebbek még a török mecsetnél és a 
zsidó zsinagógánál is. Midőn beléptem, a község orgona-
kíséret nélkül teljes torokból egy zsoltárt énekelt, több 
áhítattal, mint muzikális értelemmel ; még álhangok sem 
hiányoztak a karban. Hiszen Isten a szivre tekint, nem 
veszi figyelembe (überhört) a disszonancziákat." — gú-
nyolódik Pulszky. Utolsó szava a nagymesternek Szász 
Károly ev. ref. „püspök" első beszédéről az, hogy az min-
denesetre „érdekes" volt, annak daczára, hogy az ő vára-
kozásainak teljesen nem felelt meg. A legközelebbi 
beszéd, a felekezeti válasz-falakról, Pulszky szerint „még 
érdekesebb" lesz. 

— Szó van arról, hogy Németalföld a Vatikán mel-
lett követség által fogja magát képviseltetni. Egy hollandi 
lap a „Moniteur de Rome"-nak ez iránt megjelent czik-
két helyeselve, kijelenté, hogy a hollandi római lega-
tiónak 1871-ben történt megszüntetése nagy hiba volt, 
mit egyebek közt kiválóan az mutat, hogy, úgymond, 
„a Vatikán jelenleg középpontja az európai diplomacziá-
nak." 

= Dr DulánSZky Nándor pécsi püspök ur ő nagy-
méltósága apostoli útjában folyó hó 12-én Duna-Földvárt 
is szerencséltette, és szerdán 13-án, 2400-at a bérmálás 
szentsége áldásai, malasztjaiban részesite, boldogita. Duna-
Földvár — Pécsmegyében a legtöbb hivőt számláló r. k. 
plébánia — örömét, szeretetét a kegyes főpásztor iránt 
ünnepélyesen nyilvánitá. 

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

Budapest 1886 ítudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A budapest-belvárosi plébánia-templom története. 
Irta N é m e t h y L a j o s . 

Iir. FEJEZET. 
Hunyadi Mátyástól, a török bejöveteléig. 

1458-1541. 

A magyarok szivéből az előbbi korszak 
gyászos záreseményének fájdalmat gerjesztő ha-
tását csak oly esemény vala képes kiűzni, a 
minő a korszak első eseménye volt, Hunyadi 
Mátyásnak magyar királylyá közlelkesedéssel tör-
tént megválasztása. Hazánk történetének emez 
egyik legörvendetesebb eseménye nagyrészt Pes-
ten s az ottani főtemplomban folyt le. Ha-
zánk két jeles krónistája, Bonfin1) és Thuróczi 
mester,a) mindegyike kezeskedik e mellett. Hagy-
juk őket beszélni. 

Az 1457. év első napjain nagy sürgéssel 
gyűlt Pestre a nemesség a királyt választó or-
szággyűlésre. Pestnek utczáin élénk tüntetéssel 
hullámzott az egyre növekvő néptömeg. Meg-
jött Szilágyi Mihály, Mátyás nagybátyja, nővé-
rével, a választandónak anyjával. Yele jöttek a 
Hunyady család hivei: Székely Tamás, a vránai 
perjel, llozgonyi Sebestyén, Kanizsay László, 
Szentmiklósi Pongrácz és az összes erdélyi, va-
lamint délmagyarországi nemesség, kik Pestre 
érkezvén maguknak alkalmas, sőt kényelmes la-
kásokat szereztek. Érkezésük után következő éj-
jel oly tiszta volt az égbolt, hogy a csillagok 
rejtekeikből mind előtűnni látszottak és az éjnek 
nappali fényt adni törekedtek. 

Decadis I I I . L iber IX. Az 1568-iki k iadásban 533. i 
2 j Chronica H u n g a r o r u m P a r s I V . Cap. L X I I I . | 

Schwandtnerné l 283. 

A Mindenható a magasságból ezen éjnek 
mélyében a Dunát oly vastag és kemény jégré-
teggel vonta be, hogy már reggel a jég hátán 
mint a száraz föld szilárd folytatásán járni lehe-
tett. Garai László nádor, Újlaki Miklós vajda, 
Lindvai Pál a bánnak íia, kik László és Mátyás 
grófok veszélyének tényezői valának, Budavárá-
ban tartózkodtak. Ezeket remegés lepte el, mi-
dőn tetteik megtorlóit fegyveres erővel, igen te-
kintélyes sereggel közelükben tapasztalták. A biz-
tosságot, melyet a Duna nekik adhatott, veszve 
látták, midőn azt befagyva szemlélték. 

Ha Szilágyi Mihály, a nekik igért biztos-
ság által őket meg nem nyugtatja: Budavára 
magas falainak szilárdságában azt hiába keres-
ték volna, és már az első éjnek zavargásai után 
kénytelenekké lesznek biztosabb helyre mene-
külni. A megnyugtatás után azonban még Pestre 
is mertek menni, hogy az ottlevőkkel tanácskoz-
ni ányban egyesüljenek, a mely több napon át 
tartott . Mig a tanácskozmány folyt, addig az 
összes magyar nép Pestnek tágas utczáin fel-
alá özönlött, az ifjú nemzedék, (tehát a mai 
egyetemi polgárok elődei) itt-ott tüntetőleg 
kiáltott fel: „Mátyást akarjuk királyunknak! Őt 
az Isten választá oltalmunkra, tehát mi is őt 
választjuk!" Ez a hangulat volt a népben is, 
kivéve azokat, kik Mátyástól féltek, mert vét-
ségök leendő megtorlóját szemlélték benne. A 
nép szavát elfojtani nem lehetett, sőt ebben 
Isten szavát vélték felismerni. Leginkább cso-
dálatra méltó az, hogy jan. 24-én, még mielőtt 
az országházban a tanácskozók által Mátyás ki-
rálynak kikiáltatott volna, már a pesti bazilikában 
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a papok collegiuma, Istentől mintegy sugalmazva, \ 
a szerencsés választásért a legkegyesebb és leg-
fenségesebb Jézusnak, az ő szent anyjának és a 
hazai védszenteknek legbensőbb érzülettel ör-
vendve, hálát adva, lelkesülve éneklé a magasztos 
hála-éneket. Midőn a választás hire köztudo-
másra jutot t , az összes magyar nép örömben 
tör t ki, az egyházak harangjainak zúgása, trom-
biták és más zeneszerek hangjai, az Istennek j 
hála-éneket zengők dalai, mintegy sűrí tet ték a | 
levegőt. Az est beálltával temérdek örömtűz Ián- j 
golt fel. Az örvendők vigsága az éjjelt is nap-
pallá varázsolni törekedett. Valóban Magyaror-
szág kezdete óta ily örömmel és dicsőséggel még 
király nem választatott. A választást követő na-
pokon országszerte mindenütt , de főképp a pesti 
bazilikában, az uj királyért ünnepélyes szent mi-
sék celebráltattak, esdekelve, hogy őt, mint j 
egykoron Salamont, az izraeliták királyát az isteni | 
bölcsesség vezérelje hű népének boldog kormá- j 
nyában. 

Ez a legjelentékenyebb és legörvendetesb ese-
mény, melyet templomunk történetében birunk. 
Pest egyik templomában már ugyan ment végbe, 
mint említve volt, királyválasztás, Robert Ká-
rolyé, a domonkosiakéban ; azonban Mátyás vá-
lasztása alkalmával a főtemplomban tör tént ün- j 
nepélyes események, a választást megelőző s igy j 
mintegy irányító hála-istentisztelet templomunk-
nak örökké emlékezetes helyet biztosítottak ha-
zánk történetében. Mátyás uralkodása örvendete-
sen kezdődött e templom számára, bizonyára sok 
előnyt is hozott reája. Szemben állva Mátyás 
palotájával, mely napról-napra uj fényt öltött 
magára, onnan, ha á t tekinte t t a király, először 
is a templomnak kellett szemébe ötlenie. 

A sok művész és iparos, kik udvarában j 
megfordultak, bizonyára tőle kapták az utasítást, ! 
hogy adjanak a pesti templomnak időszerű ala- ! 
kot, s valószínű, hogy ekkor nyerte a templom ; 
minden részében az egyenlő magasságú boltoza- | 
tot. Nem örökíti ugyan meg Mátyás czimere a j 
templomon az ő müvét, miként az a budavári 
főtemplomnak nyolczszögü hasábtornya eg}~ik 
ablakában szemlélhető vala, de bizonyos, hogy ; 
kivül és belül e templomot sok előnyös átala- i 
kitás s díszítés érte, sőt környéke is sokat nyert. 

Mátyás király Pestet igen szerette, mert oly 
jogokkal ajándékozta meg, minőket addig még j 
nem bírt, azt a valódi szabad királyi városok 

sorába vévén fel.1) Bizonyára temploma iránt 
is nagy lelkéhez illő szeretettel viseltetett. 

Mátyás király idejében, sőt már uralkodása 
előtt is a templom nagy előnyökben részesült az 
által, hogy a különféle iparos-czéhek testvérületi 
oltáraikat a templomban birták. 144-4—1481-ig 
birunk városi bírák és esküdtek által kiállított 
okmá i^oka t a különféle czéhek számára, me-
lyek confraternitásainak a város hatósága egyes 
oltárokat á tengedet t : igy 1444-ben a vargák kérik 
a boldogságos Szűz, sz. Borbála, Erzsébet és Ilo-
nának oltárát, melyet jó karban tar tani Ígérnek, 
a mit Gubachi Ferenczi György pesti biró, meg 
az odavaló esküdtek megadnak nekik ; 1446-ban az 
ív-, paizs-, nyil-, szíj-, nyíltok- és nyereggyártók 
hasonló czélból a Mindenszentek oltáráért folya-
modnak és ugyanazon 1446-ik évben a szűcsök 
Sarlósboldogasszony (Visitationis gloriosae vir-
ginis) oltárát kérték. Előbbieknek Ferenczi György, 
utóbbiaknak Balásfi Endre birók kérelmüket tel-
jesí tet ték. 1447-ben a szabók és posztónyirók 
czéhe kérte sz. Gellért oltárát, melyet Francisci 
(Ferenczi) György adott át nekik. 1482-ben pe-
dig a kőfejtők és kőtörők, a kerék- és hintó-
gyártók, az asztalosok és kádárok sz. Péter és 
Pál apostolok oltárát kérték, melyet az akkori 
bírótól, kinek nevét nem jelzi az okmány, 
meg is kaptak. A közbeeső időben a kardcsi-
nálók, és fele részben a tímárok, sz. István, László 
és Imre oltárát kérték, melyet előbbieknek Ba-
lásfi Endre, utóbbiaknak Borosjenei Mátyás bírák 
adának át. 

Ezekből kitetszik, miszerint a pesti tem-
plomban hat oltár vala. A bold. Szűz tiszteletére 
kettő. Ezek elseje egyszersmind sz. Borbála, Er-
zsébet és Ilona tiszteletére is vala szentelve. A 
második pedig Sarlósboldogasszony pártfogása 
alat t állott. 

A magyar szenteknek kettő volt szentelve. 
Ezek egyike sz. István, László királyok és Imre 
herczeg, másika sz. Gellért püspök és vértanú 
tiszteletére. Ezeken kivül egy állott Péter és 
Pál apostolok és egy Mindenszentek tiszteletére. 

Hogy alig volt több oltár a templomban, 
kitetszik abból, mert több czéh birt egy oltárt. 
A kardcsinálók a kovácsokkal együtt birták 
volt a magyar sz. királyok oltárát. E két czéh 
azonban egymással meghasonlott. Valószínűleg 
e miat t adatott felerészben ugyanazon oltár a ti-

1) Michnay, Lichncr, Ofner Stadtrecht. 264. 
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mároknak. A legutolsó oltáradományozás 1482-
ben történt, midőn a hihetőleg akkor készült 
sz. Péter és Pál ol tára ha t czéhnek adatott . 

Az oltárok adományozásával a czéhek test-
vérűlete (confraternitas) is megalakult, mely a 
város hatóságától külön alapszabályokat kapot t . 
Ezek felettébb tanúlságosak az akkori h i t és er-
kölcsi élet megismerése szempontjából is. Közlök 
tehát belőlük néhány adatot. A eonfraternitás-
ba csak becsületes, jellemes emberek választ-
hatók, a kiknek eredetük és foglalkozásuk Írás-
beli bizonyitványnyal beigazolandó. A ki a con-
fraternitásba felvétetett , az a város könyvébe 
beíratot t és az oltár, valamint a confraternitás 
fenntartására bizonyos összeget és bizonyos 
mennyiségű viaszt volt köteles adni. Igy például 
a szabók 3 arany forintot és két márka viaszt 
adtak. Az alapszabály kimondja, hogy a ki a 
körmenetektől vagy az oltár tiszteletére szol-
gáló más ténykedéstől elmaradni kiván, vagy 
azokat szándékosan hanyagságból elmulasztja, 
egy márka viaszt köteles a confraternitásnak 
adni. Az oltár tiszteletére tör tént ténykedés 
különféle volt. Igy például a t imároknak meg 
vala hagyva, hogy sz. István, László és Imre ün-
nepein a nagymisén dupla gyertyával és a szo-
kásos áldozatpénzzel jelenjenek meg; oltárunknál 
ünnepélyes ofíertoriumot tar tsanak; czéhmeste-
rük rendeletére azonban más ily ünnepélyeken is 
jelenjenek meg. Az erkölcsi élet szigorú fegye-
lem alatt volt. Koczkajátszó (lusor taxillorum), 
éjjelező, a confraternitásból kizáratott . Tolvaj, 
csaló, testi fenyítésben részesittetett s oly becste-
len volt, hogy ajánlatos vala számára a várost 
elhagyni. Kisebb kihágások, vagy kötelesség-
mulasztások, a mester jog vesztésével jár tak, me-
lyet ismét megszerezni nem csekély dolog vala. 

De a confraternitás tagjai előnyökben is ré-
szesültek, gondoskodva volt a város által ipar-
águk támogatásáról. A beteg ápolásban, a halott 
díszes temetésben részesült. Tetemeit a tagtársak 
kötelesek voltak a templomba vinni, mely mel-
let t a temető is vala. Temetésére a confrater-
nitás egy arany forintot és egy márka gyertyát 
adott. Ha a mester neje elhalt, fél arany forintot 
és szintén egy márka gyertyát kapott. Szóval: 
testvérileg gondoskodtak egymásról. Ugy hiszem, 
mind az ipar, mind a vallásos erkölcsiség jólété-
ről jobban vala gondoskodva a confraternitások 
által, mint azt a mainap gombamódra támadó 

betegsegélyző, temetkezési s más különféle egy-
letek teszik.1) 

A confraternitásokról szóló okmányok se-
gítségével megismerkedtünk a templom belsejé-
vel, a benne volt oltárokkal ; tekintsünk már most 
szét a templom környékén is, és íme ot t talá-
lunk egy igen kedvelt kápolnát, sz. Mihály fő-
angyal tiszteletére, mely a temető oldalában a 
falhoz vala épitve. Eme kápolnáról az ok-
mányok több érdekes dolgot jegyeztek fel szá-
munkra. Ilyen adat például, hogy 1481-ben a 
benne létezett confraternitás folyamodott az 
egyházi hatósághoz, miszerint ő a rectorátust 
Kálmán Pál egykori pesti bíró fiának adomá-
nyozza, Az ajánlott , mivel e hivatalra alkalmas-
nak ta lá l ta tot t , azt azon kötelezettséggel nyerte 
meg, hogy hetenkint két misét, egyet sz. Mihály 
főangyal tiszteletére, a másikat pedig a halottak 
üdvére mondani köteles, és továbbá, hogy min-
den ünnepélyes körmeneten, a bold. Szűz némely 
zsolozsmáin (vesperae, completorium) a bold. Szűz 
tiszteletére szentelt plebánia-templomban jelen 
legyen; valamint azon reményben, hogy a ká-
polnát uj építkezéssel bővíteni fogja ; de végre 
ama kötelezettséggel is, hogy évenkint 3 arany 
forintot a plébánosnak íizetni fog. 

Kinevezéséről őt Mihály, milkoviai püspök és 
az esztergomi érsek helynöke értesí tet te és be-
ruházásával N. Szentfalvait, és a budai elővárosi, 
sz. Gellért vértanúról czimzett egyház plébáno-
sait bizta meg. 

Már 1490-ben más lelkészt találunk e ká-
polnánál alkalmazva, ez LJjudvari Benedek. 1511-

I ben pedig Csanádhi Márton működik ott mint 
í rector. 

E kápolna kedveltsége mellet t kezeskedik, 
: miszerint 1490-ben nyilvános jegyzői felavatás 

tö r tén t benne, 1511-ben pedig annak tíodó 
Mihály nyolcz forintot hagyott végrendeletileg. 

Czime az okmányokban: ) „Capella beati 
Michaelis Archangeli acl latus seu muros Cime-
terii Ecclesiae beatissimae Mariae Virginia pa-
rochialis de Pesth." 

Ha m indjár t nem is vala e kápolna a templom-
hoz közvetlen hozzáépítve, de tőle még sem lehetett 

Az okmányokat, melyekből ez adatokat me-
rítettem, közli Kovachich , Formulae Solennes Styli 
433—455. 

2) Kovachich i. h. 389—391. és XVII. 11, úgyszintén 
Hazai okmánytár I. 401. kk. 11. 
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távol, mert a temető, mely a város közepén álló 
templom mellett volt, nem lehetett nagy. 

Ez ismét egy bizonysága az akkori pestiek 
vallásbuzgalmának, hogy két szentélyt is képe-
sek valának egymás mellett építeni, fenntartani 
és lelkészszel ellátni. 

(Folytatjuk.) 

Breve Apostolicum ad Praepositum Generalem S. 
J. directum. 

(O emja, kegyelmes föpásztorunk XIX. sz. körleveléből.) 
Sanctissimus Dominus Noster gloriosae suorum 

praeclecessorum vestigia in eo etiam presso pede secutus 
est, quod Societatem Jesu perenni aeque charitatis suae 
Auctoritatisque Apostolicae testimonio ornare voluerit, 
tamquam tot illustrium virorum foecundam parentem, 
qui gloriosum Crucis vexillum, ultra vastissima marium 
spatia ad gentes ignotas ac barbaras, ad extreruos Orien-
tis et Occidentis fines provexerunt, et in omnibus non 
modo mundi partibus, sed prope angulis, profuso san-
guine signarunt ; qui profligatis idololatriae aliorumque 
errorum monstris, innumeras animas ex omni populo et 
natione ad Christi ovile t raduxerunt ; qui Ecclesiam in-
signi virtute et sanctitate, Academias praestanti doctrina 
et scientia, Rempublicam litterariam omni tam sacrae 
quam profanae eruditionis apparatu illustrarunt ; qui 
indefessis occupati laboribus promovendae Dei gloriae et 
proximorum saluti omnem vitám suam consecravernnt. 
Subnexum Apostolicum Rescriptum palam facit, quo in 
pretio habeat, qua benevolentia prosequatur Societatem 
Jesu Beatissimus Pater . 

LEO P P . XIII. 
AD FUTUR AM REI MEMÓRIÁM. 

Dolemus inter alia, quibus cor nostrum in tanta re-
rum pertubatione angitur, iniurias et damna illata reli-
giosis Regularium Ordinum familiis, quae a sanctissimis 
institutae viris, magno usui et ornamento tum catholicae 
Ecclesiae. tum civili etiam societati commodo et utilitati 
sunt, quaeque omni tempore de religione ac bonis artibus, 
deque animarum salute optime meruerunt. Propterea 
Nobis est gratum, oblata occasione, laudem quae iisdem 
religiosis familiis iure meritoque debetur, tribuere et 
benevolentiam qua eas uti e f Praedecessores Nostri, com-
plectimur, publice et palam testari. 

Iamvero, quura noverimus pluribus abhinc annis no-
vam inchoatam esse editionem operis, cui titulus „Insti-
tutum Societatis Iesu* eamque a dilecto filio Antonio 
Maria Anderledy Vicario generali eiusdem Societatis Iesu 
assiduo studio absolvendarn curari, eiusdemque operis 
adhuc desiderari librum, in quo Apostolicae litterae 
praefatae Societati, eiusque institutori sancto Ignatio de 
Loyola, aliisque Praepositis generalibus datae habentur, 
hanc arripiendam censuimus occasionem exhibendi No-
strae erga Societatem Iesu, egregie de re catholica et 
civili meritam, voluntatis testimonium. Quare incoeptam 
operis praedicti editionem in decus utilitatemque eiusdem 

Societatis cessuram probamus, laudamus, eamque conti-
nuari et ad finem perduci cupimus. Utque vel magis 
Nostra in Societatem Iesu voluntas perspecta sit, omnes 
et singulas litteras Apostolicas, quae respiciunt erectio-
nem et confirmationem Societatis Iesu, per Praedecesso-
res Nostros Romanos Pontifices a felicis recordationis 
Paulo III ad haec usque tempóra datas, tam sub plumbo 
quam in forma Brevis confectas, et in iis contenta atque 
inde secuta quaecunque, necnon omnia et singula vel 
directe vel per communicationem cum aliis Ordinibus 
Regularibus eidem Societati impertita, quae tamen dictae 
Societati non adversentur, neque a Tridentina Synodo 
aut ab aliis Apostolicae Sedis Constitutionibus in parte 
vel in toto abrogata sint et revocata, privilégia, immu-
nitates, exeinptiones, indulta hisce litteris confirmamus 
et Apostolicae auctoritatis robore munimus, i terumque 
concedimus. 

Idcirco decernimus has litteras Nostras firmas, va-
lidas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et 
integros effectus sortiri atque obtinere. et iis ad quos 
spectat et spectare poterit, plenissime suffragari. Non ob-
stantibus Apostolicis litteris Clementis PP . XIY, incipi-
entibus „Dominus ac Redemptor" in forma Brevis die 
XXI lulii anno MDCCLXXIII expeditis, aliisque quibus-
cunque, licet speciali et individua mentione ac deroga-
tione dignis, in contrarium facientibus ; quibus omnibus 
ac singulis ad praemissorum effectum tantum specialiter 
et expresse derogamus. 

Sint hae litterae Nostrae testes amoris, quo iugiter 
prosecuti sumus et prosequimur inclytam Societatem 
Iesu, Praedecessoribus Nostris ac Nobis ipsis devotissi-
mam, fecundam tum sanctimoniae tum sapientiae laude 
praestantium virorum nutricem, solidae sanaeque altri-
cem doctrinae ; quae graves licet propter iustitiam per-
secutiones perpessa, nunquam in excolenda vinea Domini 
alacri invictoque animo adlaborare desistit. Pergat igitur 
bene mérita Societas Iesu, ab ipso Concilio Tridentino 
commendata et a Praedecessoribus Nostris praeconio 
laudum cumulata, pergat, in tanta hominum perversitate 
contra Iesu Christi Ecclesiam, suum persequi institutum 
ad maiorem Dei gloriam sempiternamque animarum sa-
lutem ; pergat suo ministerio in sacris expeditionibus in-
fideles et haereticos ad veritatis lucem traducere et re-
vocare, iuventutem christianis virtutibus bonisque artibus 
imbuere, philosophicas ac theologicas disciplinas ad men-
tem Angelici Doctoris tradere. Interea dilectissimam No-
bis Societatem Iesu peramanter complectentes, Societatis 
eiusdem Praeposito Generali et eius Vicario singulisque 

I alumnis Apostolicam impertimus benedictionem. 

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Pisca-
j toris, die XIII lulii MDCCCLXXXVI Pontificatus Nostri 
: anno nono. M. Card. Ledochoioski. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 22. IX. Pius és XIII. Leo. — 

E czim alatt jelent meg a ,P. Lloyd' 291. számában 
e hó 20-án egy tárczaczikk, mely S. Mz. aláírással állí-
tólag Rómában íratott. E tárczaczikk olyan, hogy 
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egyenesen kihívja a kritikát. Az első betűtől az utolsóig 
a valótlanságok, az elferditések oly lánczolatával talál-
kozunk benne, hogy nehéz reá egyetlen egy czikkben 
teljesen megfelelni. De megteszszíik azt, mennyiben tehet 
jük és a hely szűke megengedi. 

IX. Pius pápa halála után a liberális taktika abban 
tetszelgett magának, hogy a meghalt pápát becsmérelte 
és az u j pápát dicsőitette. Mig az Istenben boldogult IX. 
Pius pápa a legméltatlanabb módon minden oldalról 
megtámadtatott , addig XIII . Leo pápa szentséges atyánkra 
nem egy szempontból oly dicséreteket halmoztak, melyek 
ellen talán maga szentséges atyánk tiltakozott volna. Kü-
lönösen az tetszett, illetve azt emelték ki a szabadkőmű-
ves liberális közegek, hogy XIII . Leo pápa nem helyezi 
magát oly merev ellentétbe az „egységes Olaszországgal." 
S bár ismételten és ismételten, sőt mindjárt trónralépte-
kor egészen határozottan hangsúlyozta szentséges atyánk 
a pápaság elévülhetetlen szent jogait a bitorolt pápai 
államra, mégis abban a hiu reményben ringatták mago-
kat a szabadkőművesség és liberalizmus szószólói, hogy 
még karon fogva sétálni látják szentséges atyánkat és „az 
Isten és nép kegyelméből" tényleg uralkodó olasz ki-
rályt. így volt ez kezdetben. 

Most másképp áll a dolog. Ma IX. Piust dicsőíti a 
szabadkőművesség és liberalizmus és gyalázza XIII . Leo 
pápát. Gyalázza e tárczaczikkben is, mig IX. Piust 
magasztalja. Es ugyan miért és éppen a ,P. Ll.'-ban, 
mely nem rég egyik vezérczikkében a pápaság hatalma 
előtt annyira meghajolt ? Talán más az irányelv a tá r -
czaczikkben és más a vezérczikkben ? Talán következetes 
és igazságos azt meggyalázni a tárczában, kit „a voná-
son felül" magasztalunk? Lehet, hogy a ,P. Ll.' nál, más-
sutt bizonyára nem az. 

De hát mi is rejlik ebben a dologban ? Egyszerűen 
az : A ,P. Ll.' nagy kebelbarátja az olasz „egység"-nek, 
kimutatta ezt ismételten ; főszerkesztője a delegácziók 
ülésein, mint külügyi előadó, oly nyomatékosan és éle-
sen szokta hangsúlyozni az olasz egységet, amint a P. 
Ll. ugyanezen tárgyról szokott czikkezni. Nekik az „Ita-
lia unita" mint bevégzett tény oly bálvány, melyért 
mindent feláldoznak. Félelem-e, érdek-e, vagy meggyő-
ződés-e, mi nem tudjuk, de olyan roppant érzékenyke-
déssel, minővel maga a rossz lelkiismeret átkától meg-
szabadulni nem tudó „egyesült Olaszország" szokta mind-
azt fogadni, ami az általa véghez vitt jogtalan annexióra 
csak távolról is vonatkozik, fogadja a ,P#*L1.' is liberális 
laptársaival együtt mindazt, ami az „egyesült Olaszor-
szág" vagy dicstelen múltjára, vagy kétes jövőjére csak 
némi vonatkozással is van. 

XIII. Leo pápa ellen csak egyetlen panaszuk van. 
0 nem olasz, sőt ő nemzetellenes, olaszellenes, ő Olasz-
ország legnagyobb ellensége. Mind ez pedig csak azért, 
mert az annexiót szentesiteni nem akarja, mert a be-
végzett tények logikája előtt nem akar meghajolni, mert 
elévülhetetlen szent jogait a patrimoniumra nem akarja 
feladni. Ezt panaszolja el — igen rikitó szinekkel festve 
a helyzetet — a ,P. Ll.' tárczaczikke, mely ömlengései-
ben az „egyesült" Olaszország felett szemére veti a pá-
pának, hogy „nem dicsőíti azt az Olaszországot, mely az 

idegenek ellen fellázadt, mely nem — mint rövidlátásuak 
mondják — szerencsés kalandok és a vak fortuna kedve-
zése által, hanem fiainak nagy erényei, hősies önmegta-
gadása, vértanúi által a harczmezőkön, a börtönökben és 
a számkivetésben, egy egész emberkor morális (?), intel-
lektuális is diplomatiai munkája által keletkezett." A 
pápa — igy folytat ja — hideg, kimondhatatlanul hideg 
Olaszország iránt, sérti Olaszországot, sérti az izlést és a 
nemzet geniusát, mert folytonos változásokban mindig 
visszatér arra, hogy jogait hangsúlyozza, s a mellett — 
oh judaica impudentia ! — az igazságot is sérti, ameny-
nyiben Róma sülyedéséről beszél, holott az iskolalátoga-
tás az ellenkezőről tanúskodik, mig a pápák alatt Róma 
az erkölcstelenség igazi bábelje volt stb. Sőt végeleme-
zésben — igy végződik ez a qualificálhatlan támadás — 
azért iparkodik a pápa oly jó lábon lenni a hatalmassá-
gokkal, hogy elszigetelje Olaszországot és utoljára a pro-
testáns németek segítségével, „kiket jobban szeret, mint 
az olaszokat," Rómát magának visszahódítsa. És hát hogy 
szerethetne Olaszország ilyen belső államellenséget ? 

Kétségkívül korunk sülyedésének egyik legvilágo-
sabb jele, amit e czikk nyújt . Olaszország, mely csak 
forradalom, jogtalanság, bitorlás által lett azzá, ami, mely 
elkergette a fejedelmeket trónjaikról ok nélkül, alap 
nélkül, csak azért, mert a forradalomnak igy tetszett, ez 
az Olaszország, mely gyilokkal és méreggel, avagy nyil-
vános árulással és szószegéssel élt, mely vereségeiben 
diadalmaskodott és veszteségeiből hasznot húzott, ez az 
Olaszország dicsőíttetik, mig a pápát gyalázattal illeti, 
ki mellett a leglegitimebb jog harczol, oly legitm jog, mi-
nővel Európának egy uralkodója sem dicsekedhetik, ki 
csak visszaköveteli ami az övé, amire szüksége van ál-
lása, magasztos hivatása következtében, azt, mit erőszak-
kal, hitszegéssel tőle elraboltak. Van-e még jog és igaz-
ság a földön ? Vagy kihalt-e már végképp minden jog-
érzék az emberekből ? Vagy annyira elbűvölte már a 
forradalom daemonja az emberek sziveit, hogy vakon 
csak neki áldoznak? Vagy csak egyetlen egy jog ural-
kodik még a földön : a jus fortioris ? 

Es ez volna a haladás, ez a XIX. század felvilágo-
sultsága nagy vívmányainak egyike : Dicsőíteni a rablót 
és gyalázni, a ki jogait védelmezi ! ? 

A társadalom dissolutiójának előjelei mindenütt 
mutatkoznak. De a romokból ki fog emelkedni egy uj 
rend, és e rendben a pápa lesz a győztes, mert mellette 
szól a jog és igazság ! ? 

Székes fehérvár . Fejérmegye felirata bibornok Si-
vior János hgprimás ö emjához, arany-áldozata napjára: 

Főmagasságu és főtisztelendő bibornok ! Magyar-
ország herczeg-primása ! Kegyelmes Urunk ! E vármegye 
közönsége 1886. évi május hó 3-án tartott közgyűlésén — 
indítvány folytán tanácskozás tárgyává tett ügyhöz méltó 
lelkesedéssel — egyhangúlag határozattá emelte, hogy 
Főmagasságod 50 éves áldozárságának örömünnepén vár-
megyénk közönsége is részt követeljen magának azon 
magasztos kötelezettség lerovásában, melynek teljesítése 
czéljából, a hazafiság, a nagyrabecsülés és az ország első 
főpapja iránt táplált kiváló tisztelet jelszava alatt, ne-
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mes vetélkedésben siet hazánk minden vallású polgára, 
Magyarország herczeg-primása érseki széke elé. Várme-
gyénk közönsége mélyen átérezte azt, hogy jelen kell 
lennie az örömünnepen, s szivből üdvözölnie a félszáza-
dos működést, mely a keresztény erényekben oly gazdag, 
s eredményeiben egy élet önzetlen tevékenységét tünteti 
elénk: azért Főmagasságodban mi is, m in ta nemzet része, 
mindig a legnagyobb kegyelettel viseltetünk a legfőbb 
egyházi méltóság iránt ; de ha e kegyelet és lelkesedés 
szivünkben most fokozódik Főmagasságod személye iránt 
— ez eltekintve azon elévülhetlen, minden magyar em-
ber előtt feledhetlen érdemeitől és sikereitől, melyeket 
Főmagasságod országunk nagyjainak közreműködése mel-
lett hosszú tűrés és szenvedések árán mint e hazának 
főpapja, a nemzet és fejedelme közötti kibékülésének és 
az alkotmány helyreállításának törvényes emléke gyanánt 
akkor kivivott, — midőn 1867. évi junius 8-án ő csász. 
és apostoli kir. felségét, ma legalkotmányosabban ural-
kodó királyunkat, 1-ső Ferencz Józsefet magyar király-
lyá koronázta ; — abban találja indokát, hogy Főmagas-
ságod a velünk évszázadok óta jó testvérként élő társ-
törvényhatóság — megyénk székvárosa — szülöttei közöl 
tudománya és erényei által emelkedett a magyar királyt ko-
ronázó méltóságra; s abban, hogy meggyőződésünk, mikép 
Főmagasságod Magyarország egyházi történetében, a papi 
hivatást legnemesebb irányban feltüntető jótékonyság te-
rén az első helyet foglalandja el, de meggyőződésünk az 
is, hogy a történelem Főmagasságodról nem azt fogja 
említeni, hogy harczmezőn és csupán a vallás igazságai-
nak fegyverével való küzdelem folytán szerzé hírnevét, 
hanem azt, hogy a tudomány mivelése és a társadalmi 
bajok orvoslása volt főczélja, s hogy Főmagasságod volt 
az, ki a kor szellemét és intő szavát bölcseségével felis-
merve, fejedelmi alkotásaival a szenvedő emberiség ügyét 
karolta fel. Ennek tudatában üdvözöljük mi Főmagasságodat 
félszázados áldozársága örömünnepén s azt óhajt juk kifejezni, 
hogy Magyarország herczeg-primását, a biboros esztergomi 
érseket Fejérmegye szivből fakadó igaz érzelemmel akarja 
üdvözölni a mai napon, midőn az isteni gondviselés Főma-
gasságodnak megérnie engedte, hogy 50 éves áldozársága 
évfordulóján keresztény érzetének büszkeségével s teljes 
lelki nyugalommal tekinthet vissza egy hosszú életnek 
nem ritkán fáradságos küzdelmei után ama sikereire, 
melyek magasztosak és lélekemelők egyaránt, s tanúságot 
akar tenni afelől, hogy Főmagasságod 50 éves áldozárságának 
nemes élettörténete Fejérmegyét a szeretet és tisztelet tör-
hetlen kapcsával fűzi hazánk jelenlegi herczeg-primásához. 
A magyar nemzet, a mult történetét tanulva, annak ki-
magasló alakjai közöl büszke lelkesedéssel tekint vissza 
egy Bakács Tamás, Pázmány Péter, Széchenyi s több más 
hírneves esztergomi érsekeire ; eme kijelentésünk évszá-
zadok multán szolgáljon annak bizonyítékául, hogy Fe-
jérvármegye közönsége Simor János esztergomi érseket, 
Magyarország herczeg-primását, a biboros főpapot, a szó-
nak igaz értelmében önérzete büszkeségével szerette ; — 
most pedig szolgáljon bizonyítékául annak, hogy e kö-
zönség az örömnapon buzgó érdeklődéssel kéri a magya-
rok Istenét, mikép Főmagasságod áldásdus életét, a haza, 
a trón, a keresztény anyaszentegyház és polgártársai ja-

vára az emberi kor legvégső határáig megtartani kegyes-
kedjék. Kelt Székesfehérvárott, 1886. évi május hó 30-án 
tar tot t rendes közgyűléséből. A közönség nevében : /Sár-
köz?/ Aurél, alispán. 

Szepes i egyházmegye. Főpásztori szózat Simor 
János bibornok herczegprimás jubileuma ügyében. — 

Nro 3872, 

Singulari Clementiae Divinae tribuendum grati iuxta 
ac laeti agnoscimus, quod 28-a currentis mensis Octobris 
quinquaegesimus anniversarius rediturus sit dies, quo 
Emiaentissimus Dominus Joannes S. R. E. Tit. S Bar-
tholomaei in unsula Presbyter Cardinalis Simor Metro-
pol. Ecclesiae Strigöniensis Archiepiscopus, Regni Hun-
gáriáé Princeps Primas. Sanctam, Immaculatam, Saluta-
rem Hostiam primitus Deo Omnipotenti obtulit. 

I laud latere potest quemquam Vestrum, Fratres et 
Filii in Christo Dilectissimi ! quo desiderio, quare laetitia 
non tantum Archi-Dioecesis Strigöniensis, sed universum 
Regnum diem ilium solemnem praestoletur, quo Eminen-
tissimnm ilium Virum, in quo Sacerdotem Magnum vene-
ratur, Eumdem Jubilarem etiam cernendi, salutandi, 
Eique votorum suorum pignora ferendi occassionem nac-
tura est. 

Certe praecipua causa studii, quo manifestare festi-
nat intégra Patria suam de hoc Jubilaeo Sacerdotii ve-
nerandam laetitiam, sunt eximiae virtutes Urbi et Orbi 
notae, quibus Eminentissimus Jubiláns ceu solis radiis 
fulget, est illa optimi Pastoris imago, quam in eminenti 
Primatiae throno undeviginti annis continuo exprimit et 
exhibet, sunt amplissima, eaque immortalia mérita, uno 
maioris Dei gloriae et salutis animarum studio, iuvan-
daeque et ornandae utriusque reipublicae desiclerio Per 
Eurn posita. Horum vi factum est quod singuli Ecclesiae 
et Patriae filii singulis velut praeire, et contestationis ac 
exultationis suae charismata aemulari satagant erga Emi-
nentissimum Virum, de Deo et Religione, de Rege et 
Patria, de scientiis et artibus optime meritum, adeoque 
dignissimum, ut omnibus omnium venerationis pietatisque 
speciebus honoretur. 

Ut igitur Jubilaria Eminentissimi Domini Cardinalis, 
Principis Primatis Regni, Solemnia etiam in Dioecesi mea 
Scepusiensi, quae ante saeculum, et quod excedit, e gre-
mio Archi-Dioecessis Strigöniensis excisa fuit, quam Emi-
nentissimus Jubiláns binis iam vicibus clementi Sua prae-
sentia honorare dignatus est, débita cum devotione cele-
brentur, praesentibus dispono, ut tum in Ecclesia mea 
Cathedrali, tum, ubi id commode fieri potest, in Civita-
tibus et locis centralibus die 28-a Octobris a. c., in aliis 
vero Ecclesiis parochialibus ac Regularium cunctis die 
31-a Octobris a. 1., quae erit Dominica XX. post Pente-
costen, Missarum solemnia celebrentur, cum additis in 
fine Missae „Te Deum" et Orationibus concernentibus. 

: Suapte intelligitur, populum fidelem de momento et 
j tempore Solemnitatis huius praevie edocendum esse. 

Praeattacto termino ad aram Domini imploremus 
immensam Dei bonitatem, ut qui Suam Eminentiam ad 

! praesens sanam et incolumem servare dignatus est, Eius-
dem nostris cumprimis temporibus adeo necessarias de 
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coelesti Sua benedictione et augeat vires, et ad seram 
maxime aetatem provehat Ecclesiae et Patriae pretiosis-
simos dies. 

Datum Scepusii die 15. Octobris 1886. 
Georgius, m. p. 

Episcopus. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányi ülése 1886. október 21-én. 

Elnökölt gróf Károlyi Sándor. 
A választmányi tagok igen nagy számmal voltak 

jelen. 
Az elnöklő gróf felkérte dr. Steiner Fülöp pápai 

praelatus alelnököt, hogy római útjáról tegyen a választ-
mánynak jelentést. — Dr. Steiner Fülöp alelnök kedves 
kötelmének ismeri jelentést tenni a választmánynak a reá 
és a társulat egyik tagjára, Bundala Mihály pápai titkos 
kamarásra kitüntető kegyességgel ruházott megbízatásról, 
mely azon ritka szerencsét jut tatá osztályrészükül, hogy 
ő szentségének átnyujthaták a társulat hódoló feliratát s 
kegyeletteljes Péterfillérét. 0 szentsége azon kiváló ke-
gyességgel tüntette ki társulatunkat, hogy őt s küldött-
ségi társát Bundala Mihály pápai t. kamarás nagyváradi 
1. sz. papnevelde lelkiigazgatót magánkihallgatáson fo-
gadta. Augusztus hó 8-án jelentek meg Krisztus helytar-
tójának trónja előtt. Lelkébe zárta a társulat minden tag-
já t széles e hazában s ezen örömteljes öntudatban tol-
mácsolta ő szentsége lábainál, atyai szive előtt a gyer-
meki hódolat s szeretet, a törhetlen hűség érzelmeit, 
melyeknek a társulat feliratában kifejezést adott. — 0 
szentsége a legkegyesebben fogadta hódolatukat s a fél-
órai kihallgatáson oly meleg, mondhatni oly lelkesült 
szavakban fejezte ki édes hazánk s társulatunk iránt ér-
zett leghőbb atyai jó indulatát, hogy leirhatlan örömben 
azt kívánták, bár lehetne a hazának minden gyermeke, 
a társulatnak minden tagja tanuja ama magasztos atyai 
kegy nyilvánulásának, mely oly fennen hirdeté, mint 
szereti ő szentsége Magyarországot, mint szereti társula-
tunkat. A legnagyobb érdeklődéssel kérdezősködött ő 
szentsége társulatunk feladata, szervezete, s működése 
legkisebb részleteiről s a legkegyesb czimezés, dicséret s 
buzdításban részesité azt, — kiváló dicsérettel illeté a 
társulat gondoskodását, melyet a gyermek-ifjúkor neve-
lésének szentel, correct kath. iskolakönyvek kiadásával. 
A legszeretetteljesebb szívvel köszönte meg a társulat 
szeretet-adományát s a társulat főmag. védnökségére, 
nmélt. elnökeire s minden egyes tagjára szive mélyéből 
adta apostoli áldását. Midőn küldöttségi társa nevében is 
hálás köszönetet mond a választmánynak, a kegyes meg-
bízásért fölhívja a választmány4;, hogy kérjük az Istent, 
miszerint dicsőségesen uralkodó szent atyánk XIII. Leo 
pápát, ki a népek s nemzetek örök s ideiglenes boldog-
ságán oly lankadatlan buzgalommal fárad, sz. egyházunk 
felmagasztaltatására, édes hazánk s a világ minden népe 
s nemzetének boldogitására még soká, igen soká éltesse. 
(Hosszantartó, lelkesült éljenzés.) 

Barta Béla curiai biró, vál. tag kiemeli, hogy a 

társ. alelnök kitüntetésnek mondta azt, midőn a társulat 
őt a hódolat nyilvánítására ő szentsége előtt felkérte, — 
e kitüntetés azonban visszahat a társulatra, s a körül-
mény, hogy ő szentsége, a pápa legkegyelmesebben fo-
gadta hódolatunkat, a legmélyebb hálával tölti el szivein-
ket, s nemes örömmel telik el keblünk, hogy a szent 
atya működésűnket helyesli. De a társ. alelnök ur sze-
rénységből elhallgatta azt, a miért mi hálásak vagyunk a 
szent szék iránt, midőn ő szentsége épen a társulatunk 
képviselőjét tünteté ki azon magasztos hivatással, hogy 
az ország főpásztoraihoz intézett encyklikát ő hozá meg 
hazánk főpapjainak. Indítványozza tehát, hogy a választ-
mány az alnök ur ő méltóságának jegyzőkönyvi köszöne-
tet szavazzon — s ezen jegyzőkönyvben örök emlékül 
fentartassék, hogy társulatunk képviselője, alelnökünk 
volt az, ki a „Quod multum" encyklikát hozta. Ezért 
indítványozom ezt, mert a „Quod multum" encyklika 
minden időkön át a Sylveszter-féle bullával fog említetni. 
Sylvester bullája ama Magyarországnak szólt, mely a 
pogányság sötétségéből kibontakozva a jövő küszöbén 
állott, a „Quod multum" encyklika bizonyítéka annak, 
hogy Magyarország megfelelt a keresztény állam külde-
tésének, s múltjával bebizonyitá, hogy hazánk csak mint 
keresztény állam állhat fenn 

Lonkay Antal az előtte szóló indítványához hozzá teszi, 
hogy a társulat örömének ád kifejezést, midőn ő szent-
sége, a nagy hadvezér a cselekvés terén tünteti ki har-
czosát, felruházza őt a pápai praelatusság magas méltó-
ságával, kívánja, hogy az emberi kor legvégső határaig 
éltesse őt a Mindenható, hogy boldogságban viselhesse 
magas méltóságát. 

A gróf Elnök formulázván az indítványokat, a vá-
lasztmány ezeket nagy lelkesedéssel elfogadta. 

Ezután a választmány a gróf-elnök előterjesztésére 
elfogadta a bibornok herczeg-primás ő eminentiája 50 
éves áldozári jubileuma alkalmából a társulat kebeléből 
kiküldött deputatiót. Az Esztergomba menendő kül-
döttség tagjai a következők : gróf Károlyi Sándor, gróf 
Apponyi Albert társulati elnökök vezetése alat t : dr 
Steiner Fülöp társ. alelnök, Füssy Tamás társ. igazgató, 
Hummer Nándor társ. titkár ; gróf Sztáray Antal, Barta 
Béla, Gervay Mihály, Somoskeőy Antal, Pásztélyi János, 
Rudnyánszky Ferencz, dr Kerékgyártó Árpád, dr Hajdin 
Károly, Maszlaghy Ferencz prépost, Romeiser József 
páp. kam. plébános, Szilágyi Virgil, Komócsy József 
választmányi tagok. 

Következett Hummer Nándor társ. titkár jelentése a 
népiratkákról. A jelentés elmondta a népiratkák histori-
cumát s végül az ügynökségi kimutatás alapján jelenti, 
hogy huszonhatezer egyszáz népiratka fogyott el másfél 
hónap alatt. Lonkay Antal indítványára elfogadtatott, 
hogy az irodalmi bizottság utasittatik a népiratka-könyv-
tár továjabi terjesztésére. 

A társ. igazgató Füssy Tamás jelenti a választ-
mánynak, hogy a „Kath. Szemle" szerkesztő bizottsága 
megválasztatott, működését már is elkezdte s deczember 
hóban az előfizetési felhivás kibocsátható. Bemutatja to-
vábbá a társulat kiadásában megjelent u j nyomtatványo-
kat : „A bibornok-herczeg-primás beszédeit„ az olvasó 
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könyvek két részét, a tagilletményben megjelenő „XI. 
Incze pápa s Buda visszavivása" czimü, Fraknói Vilmos 
által irott munkát ; — az 1887. évre szóló „Naptár" és a 
népiratkák egyes példányait. 

U j tagokul jelentkeztek nyolczvanon felül. 
A társulati pénztárnok a számvevőség jelentése után 

előadja, hogy a lefolyt 3 hónap alatt a bevétel 29,428 fr t 
20 kr., az értékpapírok juliusi szelvényei után 1960 f r t 
20 kr., összesen 31,389 f r t 03 kr. A kiadások a 3 hónap 
alatt te t tek: 24,911 f r t 70 kr, a 7 drb ujonan vásárolt 
1700 f r t névértékű osztrák ezüst rente-papirok ára 
1477 fr t 9 kr. Az első hazai takarékpénztárba elhelyezett 
3000 frt s egyenértéki adó 61 f r t 38 kr., összesen 
29.451 f r t 06 kr. A plusmaradék : 1937 fr t f r t 97 kr. 

Jelenti továbbá a társ. pénztárnok, hogy a „Monum. 
Vaticana"-ra befizettek 1886. évre : Haynald bibornok 
érsek ur 500 frt, Roskoványi püspök ur 1000 frt , Mihá-
lovics bibornok ur 200 frt, Supka apát ur 150 frt , a 
jászói prelátus ur 50 frt , Kegyesrendiek 30 frt , Rimely 
apát ur 100 frt , a (l. sz.) nagyváradi kápt. 150 frt , a 
székesfehérvári kápt. 150 frt , a csornai prépostság 100 
irt, a pozsonyi káptalan 100 fr t , a zirczi apátság 150 
írt, összesen 3030 írt. Ez az összeg a földhitelintézetnél 
van ellhelyezve. 

Az ügynöki jelentés szerint 4 hónap alatt elkelt : 
341,293 könyv, 2486 szt. kép, 14,502 egyes nyomtatvány 
— 30.122 f r t 70 kr értékben. 

IRODALOM. 
= Alkalmi szent beszédek. Ir ta Zádori ev. János 

esztergomi kanonok. Egyházi jóváhagyással. Esztergom, 
1886. n. 8-r. 205 1. Ára 1 frt 20 kr. 

Jubileumi kiadvány : Magyarország biboros áldor-
nagyának jubileumára készült. A dedicatio világosan jelzi 
ezt: főm. és ft. Simor János urnák stb., — „hazánk első 
szónokának14 szól, avval az élénk, szikrázó elegancziával, 
mely a harminczévea iró Zádorinak megszokott sajátsága. 
Egyben — óhajunkkal — ellene mondunk a tudós szer-
zőnek: abban, hogy e beszédek „végső irodalmi terméke" 
legyenek egy harmincz éves irodalmi foglalkozásnak. 

— Előfizetési felhívást — f. é. november 15-éig 
szólót — nyit Kador Sándor fővárosi kath. iró „Társa-
dalmi árnyképek" czimü, 12—13 ivre terjedő, különösen 
lelkészek, szülők, és tanitók részére szánt műre. Tartalmáról 
Ítéletet nem mondhatunk ; abban a hitben azonban, hogy 
szerző csak igazat, jót és szépet fog adni, ajánljuk müvét 
t. olvasóink figyelmébe. Ara a műnek 1 fr t 20 kr. Előfize-
tések vagy előjegyzések szerző nevére czimzendők, Buda-
pest, VIII . Mária-utcza 30. sz. 

VEGYESEK. 
XIII. Leo pápa f. hó 17-én fogadta a Vatikán-

ban a németalföldi zarándokok hódolatát. Ez alkalomból 
Rykers pápai tiszteletbeli kamarás és wyck-maestrichi 
plébános, a zarándoklat vezetője, gyönyörűen szerkesztett 

hódoló feliratot olvasott fel francziául ő szentsége előtt ; 
mire a szentatya, szokott emelkedett szellemében, az apos-
toli szentszékhez való forró ragaszkodás égető szüksége-
ségét hangoztatva, — remek franczia allocutióban válaszolt. 

A ,Moniteur de Romeí megkezdte az egész vi-
lág katholikusainak szóló hasábjain Magyarország biboros 
áldornagyának jubileumáról a tudósitásokat. F. hó 18/19-iki 
száma jelenti a jubileum napját, Budapest katholikus pol-
gárainak nagyszabású készülődéseit, József főherczeg, a 
kormány, a püspöki kar és számos küldöttségek megjele-
nését. Budapest főváros feliratának művészies kiállítását 
mesteri alkotásnak nevezi a római lap tudósítása. 

= Bépássy Jánost, kath. irodalmunk e fáradhatat-
lan, jeles tolu művelőjét, egri érsek ur ő excja, az egri 
főkáptalan mint patrónus előterjesztésére, alsó-ábrányi 
plébánossá nevezte ki. Isten éltesse a derék egyházi férfiút! 

— Kitüntetések az egri egyházmegyében. Király ő 
felsége, a vall. és közokt. magy. kir. miniszter előter-
jesztésére, Krassy Bódog felső-gyöngyösi plébánost sz. 
Péter és sz. Pálról nevezett tatai czimzetes apáttá ; to-
vábbá Ficzek Károly jákóhalmi alesperes-plebánost, va-
amint Debreczeni János karczagi alesperes-plebánost az 
egri főszékesegyház czimzetes kanonokjaivá nevezte ki. 

= A katholikus egyleti élet virágzására és egyúttal 
az egyleti élet nagy jelentősége felismerésére mutat az, 
hogy a bajor katholikus legényegyletek fővédnökül ma-
gát a regens herczeget kérték fel és nyerték meg. 

— A jól értesülni szokott ,Germania' jelenti, hogy 
Hett inger würzburgi nagynevű theologiai tanár legköze-
lebb bíbornoki méltóságra fog felemeltetni. Ez a máso-
dik eset, hogy a würzburgi hittudományi karban valaki 
tanárból egyenesen bibornoki állásra léptettetik elő. Az 
első eset tudvalevőleg Hergenrötherrel történt. 

— Az isteni gondviselés a kath. egyleteket a XIX. 
századnak nagy dolgok végrehajtására és még nagyobbak 
előkészítésére adta. Innen van, hogy az egyháznak oszlo-
pos férfiai, kezdve a pápától le egész a faluk buzgó lel-
készéig, a kath. egyleti életben kimagasló tényezőkként 
szerepelnek. Csak egy példát emiitünk. Azok közöl, kik-
kel e lapok szerkesztője a németországi katholikusok 
1875-iki nagygyűlésén — a mi nem egyéb, mint a né-
met kath. egyletek congressusa — találkozott s kik a 
kath. egyleti életnek oszlopai Németországban, ez évben 
kettő lett püspök : Haífner mainzi és Klein limburgi 
püspökké. Ugyanazon a gyűlésen az ó-katholikus fészke-
lődést megsemmisítő beszédet az egyház nagyszerű egy-
ségéről Hergenröther ir bibornok, akkor még würzburgi 
tanár, — mondotta. O emja is oszlopos férfia a kath. 
egyleti életnek ! 

f A budapesti lelkészkedő papság szomorú szívvel 
jelenti főtisztelendő Eberling Józsefnek, nyugalmazott 
Budapest-várbeli plébánosnak halálát, ki élte 77-ik, áldo-
zársága 54-ik évében, a halotti szentségeknek ismételt 
ájtatos felvétele után, végelgyengülésben, folyó évi októ-
ber hó 21-én az urban elhunyt. Hült tetemei folyó évi 
október hó 23-án délután 1/±4: órakor, magyar-utcza 
20. szám alatti lakásáról a kerepesi uti temetőben fognak 
eltakarittatni. Az engesztelő szt. mise áldozat az elhunytért 
a budapest-ujlaki plébánia templomban folyó évi okt. hó 
25-én reggeli 9 órakor fog megtarsatni. Budapest, 1886. 
évi október hóban. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapest 1886 ítudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október S7. 3 4 - 3 5 . II. Fé l év . 1886. 

O D A 
F Ö M A G A S S Á G U ÉS F Ő T I S Z T E L E N D Ő 

I M O R Á N O S 
MAGYARORSZÁG BÍBOROS HERCZEG PRÍMÁSÁNAK 

Á L D O Z Á R S Á G A F É L S Z Á Z A D O S J U B I L E U M A Ü N N E P É R E . 
1886. október 38. 

z Isten él, és végtelen kegyelme 
Virraszt a népek élete felett: 
Klio feljegyzéseiben az elme 
Oli! hányszor lát sok biztató jelet! 
E napot is az Úr kegyelme szerzé, 
Hogy örvendjünk, hogy vigadjunk azon, 
S hol a merész, ki eltagadni merné, 
Hogy örvendniink kell a Simor-napon ? ! — 

Simor ! s e nagy szóval kimondja ajkunk: 
— Szent büszkeséggel ejtvén ezt a szót — 
Az Isten él ! Az Úr kegyelme rajtunk, 
Hogy Ő minékünk egy Simort adott! 
Simor ! — e név egy fényes ember-élet, 
Fönséges alkotások nagy sora; 
Simor ! — e név a tudomány s művészet 
S a nagy erények fénylő csarnoka! 

Új diszben áll az Úrnak szent lakása 
A honszerző király szülőhelyén, 
A honfi szem, ah! oly csodálva látja, 
Mint kupoláján szétragyog a fény ; — 
Es nézi, nézi, lángra gyúl az arcza, 
S ajkán kilebben az ihlett beszéd: 
Ezt is Simor teremté ; Ő akarta, 
Hogy hirdesse Isten dicséretét! 

vV dtáija, 

* 

Irgalm.atos szivét midőn 
Hogyan működnek az áldott kezek : 
A sok apátlan és anyátlan árva 
Fejedelmi lakhelye mondja meg! 
Ha ránk nehezül az Úr karja súlya 
S a bú mardossa a honfi-szivet, 
Ő a legelső a ki a borúra 
Vigasztalást árasztani siet. 

Kinek nem volt hová fejét lehajtani 
És arczulatán megdermedt a köny, 
— Nagy sziv! a Te hatásod, annyi, annyi! 
Ma élte annak mosolygó öröm! 
Kinek nem volt egy betevő falatja 
S arczát anya csók nem melengeté, 
Ő felkereste, lett az árva atyja 
S édes csók érte, a szereteté! — 

Ha szól a törvényalkotó teremben, 
Vagy ott, hol a tudomány fényei : 
A sok jeles közt a legjelesebben, 
Legfényesebben, Ő tud fényleni. 
Beszéde eszmék pharosi világa, 
Beszéde ihlet gyújtó melege, 
Eloszlik rá a csalfa elv vitája, 
Megolvad rá a dermedtség jege. 
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Méltóságának főmagaslatára 
Tettekben fényes élte emelé, 
S én látom Őt ma, amidőn Hazája 
S az Egyház örvendvén mutat felé! — 
Ott áll a nagy, a nagyok legnagyobbja, 
Mint Moyses állott a Nébó hegyén, 
Áldásra emelten kitárt a jobbja 
És végig néz ujongó nemzetén ! — 

S a menny kitárul s csillagos diszében 
Leszáll az Isten fényes angyala, 
Es csókot illeszt homlokára s szépen 
Megcsendül édes égi szent dala : 
E nagy napot az Úr kegyelme adta 
Hogy vigadozva örvendezzetek ; 
S hol az, ah ! Istenem, ki eltagadja : 
,Az istenülés perczei .ezek!' — 

Csicsáky Imre. 

SIMOR J Á N O S . 
„Fiam jó pap és hosszú életű legyen !" 

Simor J. édes anyjának imája. 
& 
,jz ószövetség bölcseleti részének egyik legszebb könyvében, a Jézus, Sirák fia, .Predikátor'-
J jában, van egy fejezet Simonról, Oniás fiáról, a főpapról, a mint bemutatatá az Ur áldozatát 

„Izrael egész gyülekezete előtt," s a mint „kinyujtá kezét az italáldozatra és áldozott a 
szőlő véréből." 

„Akkor, — igy folytatja a szent könyv ihletett szerzője, — felkiáltának Aron fiai, vont 
harsonákkal zengettek és nagy szózatot hallattak emlékezet okáért az Isten előtt." 

„Akkor az egész nép egyszerre hirtelen arczczal borúla a földre, hogy imádják az Ő 
XJrokat Istenöket, és könyörögjenek a mindenható fölséges Istennek." 

„És a zsoltáréneklők dicsőiték őt hangjokkal, és a nagy ház tele volt a gyönyörű zen-
gelemmel " 

„Ekkor leszállván (Simon, a főpap), kezeit kinyujtá Izrael fiainak egész gyülekezetére, 
dicsőítve Istent ajakival, és az ő nevében dicsekedve; és ismétlé imádságát, hogy kijelentessék az 
Isten ereje " 

E főpapi áldozat-bemutatás és áldás-osztás magasztos ünnepélyéhez foghatót, ily fen-
séges leírásban, az egész szentírás, kivéve talán azt a főpapi aktust, midőn Mózes és Áron Izrael 
népét Sina hegye alján expiálták, — nem igen mutat fel 

Magyarország, s az őskirályi és főpapi jellegénél fogva kétszeresen szent „magyar Sión" 
története is, bizony, aligha mutathat fel dicső Prímásaink sorában valakit, a kinek félszázados 
aranyáldozatára és ennek az egész országot besugárzó fényére illőbben lehetne vonatkoztatni ezt a 
magasztos leírást, melyben a szent könyv Simon, Oniás fia áldozatát és főpapi áldását megörökítette. 

Szent István, Vitéz és Bakács ideje óta valóban képtelen is volt Esztergom Simor János 
jubileumához fogható országos fényt és pompát kifejteni; mert hiszen, habár azóta Pázmányok, 
és százévet túlélt Széchenyiek ülének a Prímások dicső székében ; de nem vala még Sión ormán 
oly fényes temploma az országnak, mint a minővé Simor János az esztergomi bazilikát varázsolta, 
és a mi fő, nem vala Magyarország Herczeg-Primásainak országos ünnepek ülésére alkalmas oly 
fejedelmi lakóhelye, a milyennel Simor János érseki székét örök időkre szóló nagy elhatározással 
megajándékozta. 

Hogy tehát Esztergom Szent István birodalma régi dicsőségéhez és uj hatalmához mél-
tóan ünnepelheti Magyarország Herczeg-Primásának félszázados papi jubileumát: annak oka kétsze-
resen maga Simor János; először azért, mert ő magát ily országos ünnepeltetésre méltóvá tette, 
és másodszor, mert ő a művészi ragyogás és dicsőségben minden eddigit felülmúló fejedelmi ünne-
peltetésre a Prímások székhelyét alkalmassá tette. 

Ez Simor János érdeme! S ez, ha egyéb nem volna is, maga emelné fel az ő nevét Ma-
gyarország legkiválóbb főpapjainak, legnagyobb fiainak dicsőségébe. 
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Mintha csak látnoki szellemmel egyenesen reá és az ő aranymiséjének magasztos pilla-
nataira akarnának vonatkozni a szentírásnak szavai: 

„Simon, Oniás fia, a főpap (Sacerdos Magnus) életében támogat ta a házat, és napjaiban 
megerősítette a templomot. A templom magassága általa vi te te t t véghez, a kettős épület és a tem-
plom magas kőfalai . . . " 

„Hatalmánál fogva nagyobbitá a várost, dicsőséget nyert népe között működvén ; és mind 
a házhoz, minci a tanácshoz a bejárást tágasabbá tette." 

„Mint a hajnali csillag a ködben és mint a tele hold idejében világit, és mint a fényes 
nap: ugy tündöklött ő az Isten t e m p l o m á b a n ; . . . mint termékeny olajfa, és magasra emelkedő 
cziprusfa: olyan volt ő, midőn a dicsőség köntösét fölvette és teljes díszbe öltözött." 

„Midőn a szent oltárhoz fölment, fényt árasztott a szentség öltözetében." 
„Mikor pedig a részeket elvette a papok kezéből; maga is az oltárnál állván, körötte 

atyafiai serege, olyan volt, mint a czédrusfa a Libanon hegyén, — mint a pálma ágai, úgy állot-
t a k köröt te Áron minden fiai dicsőségökben." (Eccli. c. 50.) . . . 

Egy anyai sziv óhajánál nincs nagyobb valami ezen a világon. És az Isten Simor János 
édes anyjának imáját tetézetten tetézve beteljesítette. Fia nem csak jó, de nagy pap, a főpapok 
között a fő és a nagyok között Magyarországban a legnagyobb lett, — olyan a többiek között, 
mint a czédrusfa a Libanon hegyén és mint a pálmafa az ő ágainak közepette : lábaival a földön 
jár-kel, jótéteményeit osztogatva, galambősz fejét pedig a menny kegyelmeinek glóriájában füröszti. 

És, az aranymise r i tka kegyelmével tetézett hosszú életének még hosszabbra nyújtásáért — 
egy nagy ország fejedelme, nagyjai és népe esdekelnek. 

És az anyaszentegyház, Simor aranymiséjének napján ünnepélyesebben mint bármikor, 
üdvözli őt a li turgiában jegyesi énekével: „Ecce Sacerdos Magnus, qui in diebus suit piacúit Deo!" 

Mert Simor imádságos lelkének és főpapi országlásának fő jellemvonása igazán — az egy-
szerűségbe öltözött nagyság. A magisterium, a ministerium és a regimen sacrum benne egyaránt nem 
egy egyházmegye, hanem a nagy világegyház nagyságához van mérve. „Az egész egyház visszhangzott 
küzdelmeitől, mondá Gay püspök Pie bibornokról, és élvezte taní tásának sugarait." Ugyanez 
mondható Simor János kormányzásáról is. Ennek csendes bölcseségét és az ő alkotásainak nagy-
ságát az egész egyház hirdeti és tanításának sugaraiban az egész egyház élvezettel fürdik. 

Főpásztori körleveleit, melyekben a ker. hit igazságait, és a papi élet szabályait fejtegeti : 
a szeplőtelen fogantatásról, a pápai tévmentességről és a t iszta életről, az engedelmességről, a 
szentmise-áldozatról, a penitencziatartás szentségéről, a breviáriumról, a kisdedek oktatásáról 
stb. — mint XIV. Benedek, a polyhistor pápa Insti tutióit , a legkésőbb utókor is tisztelettel fogja 
emlegetni és lelki épüléssel használni. 

És mint egyházkormányzónak a pápai tévmentességgel határos tapintatossága nem egyszer 
mentet te meg már Magyarországot és benne a kath. egyházat nagy csapások veszedelmétől. „In 
tempore iracundiae factus est reconciliatio", és mint Simonról, Oniás fiáról van i rva: „Gondot 
viselt nemzetére és megszabadította azt a veszedelemtől. . . . " A pápai tévmentességbe vetet t hagyo-
mányos magyar keresztény hitnek kifejtésével, annak idején, egy esztelenül készített ujabb hitsza-
kadás veszélyétől mentet te meg nemzetét ; és midőn a keresztény házasság szentsége forgott vala 
veszélyben, ő vállalkozott felsőházi beszédével az apostoli király szemének a felnyitására. Dicsősége 
ezen a téren teljes! Nemzetének tapsait viszhangoztatja az egész világ. 

És a lefelé való gazdálkodás mizériái közepett mint alkotó és gyarapító nagy íia Magyar-
országnak fényes nyomokat hagy hazája történetében. 

Fejedelmi jótékonyságával felülmulta, elérte valamennyi elődjét, és elsőnek te t te meg 
magát kortársai körében. -

E Nagy Főpap fejére szálljon Isten áldása tetézve! 
És az ő arany áldozatának áldása mi reánk! 

Breznay Béla. 
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Főmagasságu és főtisztelendő 

S I M O R J Ä K O S 
Magyarország bib. h.g-primása 

a r a n y m i s é j é n e k • ü . n n e p é r e 

szerzett 
Melodrámai költemény.szöveg. 

ová csak a szellem szent áhítatában 
| Nagy-ri tka ha lebben, az égi hazában, 
! Fent voltam a mennyben. 

Oh mennyei zengzet, oh ünnepi ének ! 
Mint zengtek a lelkek, mint ünnepelének ! 

Lelkem illesd újra Dávid hárfa-hur já t , 
Hogy azt az ünnepet elzengeni tudnád ! 

Az ég ünnepébe fölhatott a földnek, 
Föld legszebb honának nagy ünnepelése, 
Tömjén égetése, harangok zúgása, 
Ünnepelő népek öröm-rivalása. 

Elbűvölve kérdem, az Ur napja ébred, 
Vagy mi oka légyen e nagy ünnepélynek 
A földön, az égen ? 

Mellettem állt Idő, kezében egy óra, 
Hogy alkotta egyszer, felhúzta a Mester, 
S nem járt le azóta ; megszólalt, azt mondta : 
Ez is az Ur napja, mert ünnepe van ma 
Ur apostolának, Simonnak az égben, 
Ur apostolának S i m o m a k a földön, 
Fent a menyországban, lent Magyarországban. 

Átható szavára nagy mennyei karral 
Oda szállt és igy szólt Gabriel arkangyal : 

Rég hatott ily ünnep, ily örömek árja 
Magyarok hónából mennyeknek hónába. 
Ott lent a föld hónán ünneplik önmagát, 
Az égi érdemek dicső apostolát. 
I t t zengjen hozsanna, zengjen égi ének 
Ez öröm, ez ünnep égi kútfejének ! 

Pannónia érté s andalogva kérdé : 
Kié a dicsőség, kié hát az érdem. 
Hogy ily örömünnep van a földön-égen ? 
I t t tiéd az érdem, oh édes jó Anya ! 
Tiéd, ki őt szüléd, szép Alba-Regia ! 

Körükbe véve őt az áldott jó szülőt, 
Elbűvölve zengtek a mennyei lelkek ; 

Udv ! Alba Regia ! üdv hozsanna néked, 
Ki üdvére szülted őt a földnek-égnek, 
Udv édes jó anya ! Udv hozsanna néked ! 

A mennyei lelkek hogy körébe zengtek, 
A boldog anyán ott hófehér ruhában, 
Fényes glóriában üdv, öröm sugárzott, 
Majd föllebb tekintett, magasabbra intett, 
Es körükben aztán az angyalok karján 
Önmaga is föllebb magasabbra szállott. 

Amint tovább értek, Scientia állt ott, 
Körbe sápadozták mind a tudományok, 
Önmaga szelíden tekintett magasra, 
Ezüst volt a haja, halavány az arcza, 
Jobbjában égő fény, baljában kopott könyv, 

És mint senki máson, raj ta barna bársony. 
A mennyei lelkek hogy körébe lengtek, 

Újonnan vidáman elbűvölve zengtek : 
Hozsanna Esz! neked, 
Köszöntünk tégedet, 
Ki földön és egen 
Derülve fényesen 

. Tartod ma ünneped, 
Hozsanna Ész neked ! 

Scientia szépen meghajolva mélyen 
Magasabbra szárnyalt, fönnebb még az érdem ! 

Fönnebb, fénykörében, bibor öltönyében 
Charitas tündökölt fejedelmi széken. 
Fejedelmi széke párkányzataira 
Aranynyal volt irva : Beneficentia. 
Sebes lábainál lent ölelkezének 
Piros lángjai a szivek szent hevének. 
Fent körében lengtek mind a tiszta lelkek, 
Elők s áldozók szépiuüvészeteknek, 
S ezerannyi lelkek, akik övéiket 
Lent hagyták a földön s ők szegények, árvák, 
A siralomvölgyön menedékeiket 
A kiben találják, im hogy itt ma áldják, 
Mind egybe gyülének, mind egyesülének, 
S átrezgve a mennyet, zendült a nagy ének : 

Hozsanna Sziv ! neked, 
Köszöntünk tégedet, 
Ki földön és egen 
Vidáman ékesen 
Tartod ma ünneped, 
Hozsanna Sziv neked ! 

Charitas felállott, magasabbra intett, 
Tündöklő szemével még föllebb tekintett, 
Bevegyülve aztán a lelkek karába 
Önmaga is föllebb, magasabbra szállá. 

f Fölszálltak. Ott székelt s eléjök sugárzott 
Os-erö, mely összetartja a világot, 
Virtus ő virulón éltető mezében ; 
Minden ereimben éledezve néztem, 
Hosszú öv kötözte ágyékait össze, 
írva volt az övre sok valami más is, 
Én csak ezt olvastam : bonae voluntatis. 
Mérhetetlen fenség ragyogott fejére, 
Mind a nagy honszerzők kezet fogtak véle ; 
Trónjához fordultak lelkei azoknak, 
A kiknek trónjai a földön inognak, 
S hogy ne inognának, ők is oda álltak 
A mennyei karba, harsogva-rivalva : 

Hozsanna Jog! neked, 
Köszöntünk tégedet, 
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Ki földön és egen 
Hatalmas ékesen 
Tartod ma ünneped 
Hozsanna Jog neked ! 

S mintha fölemelne egy egész világot, 
Karját felemelve maga is felállott, 
Magasabbra intett, még fölebb tekintett, 
Fönnebb a dicsőség! fönnebb még az érdem! 
S fönt lebegett ő is a hetedik égben. 

A hetedik égben oly szép, oly szende, jó, 
A legszebb királynő trónol : Religio, 
Isten glóriája borul homlokára, 
Földön fölüli fény tündöklik szép szemén, 
E g minden varázsát beléje helyezé, 
Tagja mind miként a feltámadt Krisztusé. 
Egyik kezébe tart fentündöklő jogart, 
Másik kezét pedig áldások emelik. 
Körében a lelkek számnélküli serge, 
Mind kiket a földrül ő emelt egekbe, 
Egykor oly szegények, most a legdicsőbbek, 
Ezerszer-ezerszer nyolcz-féle boldogok, 
Hitvallók,, vértanuk, szüzek, apostolok, 
Mindnyájok arczai békében ragyognak, 
Legjobban azonban az apostoloknak. 
Simon szóba mélyedt azzal, a ki rá vall, 
Simor életének őrző angyalával. 
Amig ők beszélnek, én elmondom addig, 
I t t e ragyogó fény hogy honnan iramlik. 
Religio keblén olyan mint egy ostya, 
Csakhogy ragyogását égre földre osztja, 
Egy igazi nap van, bele néztem halkan, 
Azt hittem, a foltok, de azok nem foltok, 
Leborultam : Jézus, ez öt betű volt ott. 
Religio szivén e nap, örök e fény 
Sugárit és hevét szórja és kitárja 
Minden égre földre, népre és világra. 

E nap sugarában Tudósok mindnyájan 
Otthonukra lelnek, és a büszke lelkek 
Mélyen leborulnak, felvilágosulnak. 

E nap melegében, a földön s az égen, 
Didergő szegények, és költők, művészek 
Mind el-bemerűinek, mind fölmelegülnek. 

E nap erejében a földön s az égen 
Mélyek és virányok, népek és királyok 
Nyugalomra dűlnek, megtermékenyülnek. 

En merőn benézve e nap közepébe, 
Kik körébe szálltak, már nem vettem észre, 
Nem láttam már senkit, csak azt az egy napot, 
S nem tudom, csak sejtem, hogy honnan származott, 
Hallottam egy bűvös, bü-bájos hangzatot : 

Hozsana üdv neked, 
Oh szent Religio, 
Te minden lelkeket 
Fennen világitó ! 
Hozsanna, üdv neked 
Oh szent Religio, 
Te minden lelkeket 
Fennen boldogitó ! 
Hozsanna, üdv neked, 

Oh szent Religio, 
Te minden lelkeket 
Gyönyörbe foglaló ! 
Csak a te érdemed 
Hogy égbül földre száll 
A szép, a jó s igaz ; 
Csak a te érdemed. 
Hogy földrül égbe száll 
A szép, a jó s igaz. 
Hozsanna, üdv neked 
Te szent Religio, 
Ki földön és egen 
Dicső nagy-ékesen 
Tartod ma ünneped 
Hozsanna, üdv neked 
Oh szent Religio ! 

Erre Religio egyik szép leánya, 
Elragadóan szép Eloquentiája, 
Feltünék a fényben, szólt bűvöletében : 

Mienk a dicsőség, mienk-e az érdem ? 
Ám mienk az árnyék, mit az örök Lény vet, 
Mi csak irgalmából élvezzük e létet, 
Mi csak parányi rész, 0 végtelen egész, 
Mi mind csak puszta vár, 0 mind a ragyogás. 
Mindnyájunk Atyja 0 , ha minket nem dérit, 
Igéje nem hevit, Lelke nem lelkesit, 
Ugy mind e lét, sziv, ész — rideg vak éjbe vész. 
Mi minden érdemünk, hogy Tőle nyerhetünk, 
Mi minden glóriánk, hogy 0 ragyog reánk, 
I t t fénylik szent neve, nevének szent heve, 
Hevének termékeny szerelmi sugara, 
De még nem Önmaga, nem, mindez nem 0 még! 
Kié hát az érdem ? kié a dicsőség ? 

Religio intett . Eloquentiája 
Rózsás kicsiny ujját tette ajakára. 
Hallgatott a mennybolt. Szent ünnepi csend volt. 

E csendbe fölhatolt földről az égi szó, 
Fölzendült : Gloria In Excelsis Deo ! 
Nyomába harsogott a mennyei zene : 
Szent, Szent, Szent Szabaot ! Seregek Istene ! 
Glória! Glória! Glória Tenéked 
Szent háromegy Isten! Szent, Szent örök Ele t ! 
Minden ünnepélyben a földön, az égen 
Tiéd a dicsőség, Tiéd csak az érdem ! 

Ki a föld hónából az égbe zengi át 
Ma ötven éve már im azt a Glóriát, 
Mint szép fehér galamb szárnyaira kel vén, 
Fölrepült s leszállott Religio keblén, 
Religio pedig Öt által ölelvén 
Mintha fölemelne száz s ezer világot, 
Legfelső menny felé ünnepelve szállott. 
Körében a lelkek üdvözölve zengtek : 

Ki a földön-égen 
Glóriánkra válik, 
Oh éljen dicsőén, 
Oh éljen sokáig ! 
Fenn jutalma légyen 
Istenünk egében, 
De földi hónán még 
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Hogy díszünkre válnék, 
Fényes ünnepében 
Ugy amint ma válik, 
Éljen még dicsőén, 
Éljen még sokáig ! 

Es felértek ők mind az Isten egébe, 
Én lentebb maradtam, én nem meheték be. 
Tündöklő fényárban még csak egyet láttam, 
Isten boldogságos drága szent sziiz Anyját, 
Amint eléjök szállt s átölelte Albát. 
Többé nem hallottam, mit müveitek ottan, 

Fülem nem hallotta és szemem se látta. 
Leszálltam az égből ünneplő hazámba, 

Ünneplő hazámnak fölzengő zajába. 
S fölzengő zajában az égi Glóriát, 
Elzengettem itt lent az angyalok dalát, 
És kértem az Istent, hőn imádva kértem : 

Hogy ki földön-égen 
Glóriánkra válik, 
Éljen még dicsőén, 
Éljen még sokáig ! 

Székesfehérvárit, 1886. okt. 28. Kálmán Károly. 

„ • t l l 1 1 1 1 " 
PROLÓG. 

Midőn hőn szeretett biboros Prímásunk előtt, az ő aranymiséje alkalmából, az egész ka-
tholikus Magyarország bemutatja hódolatát és forró imát küld a Mindenhatóhoz, hogy a biboros 
Jubiláns drága életét az emberi kor végső határáig megtartsa : csak fokozhatja az ünnepelt Egy-
ház-fejedelem örömét az az üdvhang, mely őt a túlvilági, határtalan boldogság jelöltjeként üdvözli mint 
nagy Mária-tisztelöt, aki teljes életében mindennap el szokta imádkozni a szent Rózsafüzért. A rokon 
lengyel nemzet egy királyi szentje, szent Kázmér pedig, egy általa szerzett hymnussal köszönté 
naponként a szűz Máriát. Nagy szellemek e találkozásának emlékeül, hogy Magyarország katholi-
kus papsága és hívei lelkesüljenek azon a nagy Mária-tiszteleten, mely áldott Főpapunknak biz-
tosítja a menny hónát, és hasonló tiszteletre buzduljanak, i t t közli alantirt névtelen e hymnust 
és szerényt magyarítását azzal a dallammal, melylyel a trappisták szokták e hymnust elzengeni. 

Mondj mindennap . . . 

^ —I É--1—H f-

Mondj min-den nap Má - ri - á - nak Lel-kem szép dics - é - ne - ket, Ah, vizs-gál - jad e's cso-dál- jad, 

Mily ma-gasz-tos, mily di - cső, 

Latinul. 
1. Omni die die Mariae 

Mea laudes anima! 
Eius festa, eius gesta 
Cole devotissima ! 
Contemplare et mirare 
Eius celsitudinem ; 
Die felicem genitricem, 
Die beatam Virginem ! 

2. Ipsam cole, ut de mole 
Criminum te liberet ; 
Hanc appella, ne procella 
Vitiorum superet ! 
Haec Persona nobis dona 
Contulit caelestia, 
Haec Regina nos divina 
Illustravit gratia. 

-v— 
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Sze-ren-csés-nek mond-jad őt, mert Is - tea Any- ja és Szííz ő! 

Magyarul. 
1. Mondj mindennap Máriának 

Lelkem szép dicséneket! 
Ünnepét és minden tettét 
Áhítattal énekeld ! 
Oh vizsgáljad és csodáljad, 
Mily magasztos, mily dicső ! 
Szerencsésnek mondjad őt ; mert 
Isten Anyja és Szűz 0 ! 

2. Hőn tiszteld őt, sok bűnödtől 
Hogy megmentsen tégedet ; 
Öt te kérjed, hogy ne érje 
Bün viharja lelkedet ! 
E szent Lényünk szerzé nékünk 
Egajándék örömét ; 
E Pátrónánk árasztá ránk 
Egi kegy fénytengerét. 



RELIGIO. 

3. Lingva mea die trophaea 
Yirginis Puerperae, 
Quae inflictum maledictum 
Miro transfert germine, 
Sine fine die Reginae 
Mundi laudum cantica ; 
Ejus dona semper sona, 
Semper illa praedica ! 

4. Omnes mei sensu sei 
Personate Gloriam ; 
Frequentate tam beatae 
Yirginis memóriám ! 
Nullus certe tam disertae 
Exstat eloquentiae. 
Qui condignos promat hymnos 
Eius excellentiae ! 

5. Omnes laudent, unde gaudent, 
Matrem Dei virginem. 
Nullus fingat, quod attingat 
Ejus celsitudinem. 
Sed necesse, (quod prodesse 
Piis constat mentibus) 
Ut intentam, quod impendam 
Me ipsius laudibus. 

6. Quamvis sciam, quod Mariam 
Nemo digne praedicet; 
Tamen vanus et insanus 
Est qui illam reticet 
Cuius vita erudita, 
Disciplina caelica, 
Argumenta et commenta 
Destruxit haeretica. 

7. Huius mores tamquam flores 
Exornant ecclesiam ; 
Actiones et sermones 
Miram praestant gratiam. 
Evae crimen nobis limen 
Paradisi clauserat: 
Haec cum credit et obedit 
Caeli claustra reserat. 

8. Propter Evam bomo saevam 
Accepit sententiam : 
Per Mariam habet viam 
Quae ducit ad patriam. 
Haec amanda et laudanda 
Cunctis specialiter ; 
Yenerari, praedicari 
Eam decet iugiter. 

S. Ipsa donet, ut, quod monet, 
Natus eius, faciam : 
Ut finita carnis vita 
Laetus hunc aspiciam. 
0 cunctarum foeminarum 
Decus atque gloria, 
Quam electam et evectam 
Seimus super omnia ! 

3. Ajkam áldjad Sziiz Anyának 
Győzedelme ünnepét, 
Ki bűn átkát és csapását 
Szent sarjával üzi szét. 
Végtelenszer énekeld meg 
Nagy királynénk' én szivem ; 
Adományit magasztald itt 
S hirdesd folyton, szüntelen ! 

4. Légyen ének, mit e Lénynek 
Mondjon minden érzetem ; 
Boldog Szűzről, öröméről 
Zengedezzen végtelen ! 
A magasztos ékesszólót 
Még nem is képzelheted, 
Méltán róla aki tudna 
Zengeni dicséneket ! 

5. Mind dicsérje, aki örvend, 
Isten anyját, a Szüzet. 
Fölségéhez, ám ne véljed, 
Hogy fölér a képzelet. 
Ámde mindez hogy szükséges, 
Minden jó sziv érezi : 
Hogy mi szépet lelkem képzel, 
Mind elmondjam ő neki. 

6. Jól tudom bár : senki Márját 
Méltán nem tisztelheti ; 
Hiu, léha, balga lény az, 
Aki őt nem emliti ; 
Kinek élte műveltsége 
S tana, mit égből hoza, 
Koholmányát, hazugságát 
Tévtanoknak szétzuzá. 

7. Szép erénye, liljom éke, 
Az egyházat ékitik ; 
Minden tette és beszéde 
Büv-kellemmel fénylik itt. 
Éva vétke, bűnös tette 
Edenünket zárta el : 
Ez hitével s hűségével 
Mennynek zárját nyitja fel. 

8. Éva vétke az emberre 
Hozott sújtó végzetet : 
Márja révén nyert oly ösvényt, 
Mely hazánkhoz elvezet. 
Hőn szeressed és dicsérjed 
Öt tehát minden felett : 
Mindenekben és szüntelen 
Dics illesse s tisztelet ! 

9. 0 segéljen, hogy műveljem, 
Szent Szülötte mit kiván : 
Hogy örömmel szemlélhessem 
Ót e földi lét után. 
Diszessége, dicsősége 
Minden asszony-lénynek Te, 
Ki szemelve s fölemelve 
Mindenek fölé leve! 
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10. Clemens audi, Tuae laudi 
Quos instantes conspicis : 
Munda reos et fac eos 
Donis dignos caelicis. 
Virga Jesse, Spes oppressae 
Mentis et refugiuin, 
Decus mundi, lux profundi, 
Domini sacrarium ! 

11. Vitae forma, morum norma 
Plenitudo gratiae, 
Dei Templum, et exemplum 
Totius iustitiae, 
Virgo salve, per quam valvae 
Caeli patent miseris, 
Quam non flexit nec allexit 
Fraus serpentis veteris! 

12. Generosa, et formosa 
David Regis filia, 
Quam elegit Rex qui regit 
Et creavit omnia ! 
Gemma decens Rosa recens 
Castitatis lilium, 
Castum chorum ad polorum 
Quae perducis gaudium! 

13. Actionis et sermonis 
Facultatem tribue : 
Ut tuorum meritorum 
Laudes promam strenue ! 
Opto nimis, ut imprimis 
Des mihi memóriám, 
Ut decenter ot frequenter 
Tuam cantem gloriam. 

14. Quamvis muta, et polluta 
Mea sciam labia: 
Praesumendum, nec silendum 
Est de Tua gloria. 
Virgo gaude, omni laude 
Digna et praeconio : 
Quae damnatis libertatis 
Facta es occasio. 

15. Semper munda et foecunda 
Virgo Tu puerpera : 
Mater alma, velut palma 
Florens et fructifera. 
Eius flore et odore 
Recreari cupimus, 
Cuius fructu nos a luctu 
Liberari credimus. 

16. Pulchra tota, sine nota 
Cuiuscunque maculae : 
Fac nos mundos et iucundos 
Te laudare sedule ! 
0 beata, per quam data 
Nova mundo gaudia : 
Et aperta, fide certa, 
Regna sunt caelestia. 

10. Halld e népet, mely szünetlen 
Oh Te rólad énekel : 
Csak tisztisd meg, hogy az égnek 
Szép jutalmát érje el ! 
Jeszsze ága és a bágyadt 
Esz reménye, menhelye ! 
Világ éke, fény sötétben 
Es Urunk szentélye Te ! 

11. Erkölcs, élet mintaképe 
Es kegyelmek telje Te ! 
Igazságnak öszpéldája, 
Istenünk szent kegyhelye: 
Üdv Sziiz néked, ki az eget 
Bűnösöknek megnyitád, 
Ki kerülted és megtörted 
A kigyónak csábszavát! 

12. Dávid fénye, ékessége 
Es csoda szép magzata : 
Választottja nagy királynak 
Aki mindent alkota ! 
Gyémánt fénye, rózsa éke, 
Tisztaságnak liljoma : 
Véled szállá mennyországba 
A Szüzeknek szent kara ! 

13. Add a tettnek és beszédnek 
Nagy hatalmát énnekem: 
Hogy serényen hős erényed' 
Hangoztassa énekem ! 
Hőn tetőled amit kérek : 
Nyújtanál emlét nekem, 
Hogy dicsérjen, illendően 
Es gyakorta, énekem ! 

14. Bárha néma s bűnös ajkam, 
Hogy dicsérjen Tégedet ; 
Szent erényid mily dicsők, azt 
Elhallgatnom, nem lehet. 
Örvendj ! Téged, Sziiz megillet 
Minden dics s magasztalás ! 
Elitéltek mentésének 
Okozója Te valál ! 

15. Makulátlan vagy Te drága ! 
Szűz egyszersmind és Anya. 
Kegynek anyja, mint virággal 
Telt termékeny pálmafa. 
E virágtól s illatától 
Felüdülni vágy szivünk; 
E virágnak magzatával 
Lesz mentésünk: ez h i tünk! 

16. Teljes szép Te, szép egészen, 
Rajtad nincsen semmi szörny í 
Add: örömmel s tiszta szivvel 
Hogy dicsérjünk szüntelen ! 
Oh boldog Te, általad nyert 
A világ uj örömet : 
Te nyitád meg a mennyeknek 
Szent országát odafent. 



17. Per Te mundus laetabundus 
Novo fulget lumine, 
Antiquarum tenebrarum 
Exutus caligine. 
Nunc potentes sunt egentes, 
Sicut olim dixeras : 
E t egeni fiunt pleni, 
Ut tu prophetaveras. 

18. Per Te morum nunc pravorum 
Reliquuntur devia, 
Doctrinarum perversarum 
Pulsa sunt praestigia. 
Mundi luxus atque fluxus 
Docuisti spernere, 
Deum quaeri, carnem teri,, 
Vitiis resistere. 

19. Mentis cursum tendi sursum 
Pietatis studio ; 
Corpus angi, motus frangi 
Pro caelesti premio ! 
Tu portasti inter casti 
Yentris claustra Dominum 
Redemptorem ad honorem 
Nos reformans pristinum. 

20 Mater facta, sed intacta 
Genuisti Filium 
Regem Begum atque rerum 
Creatorem omnium. 
Benedicta, per quam victa 
Mortis est versutia. 
Destitutis spe salut.is 
Datur indulgentia ! 

21. Benedictus Rex invictus, 
Cuius Mater crederis ; 
Increatus ex te natus 
Nostri salus Generis. 
Reparatix, Consolatrix 
Desperantis animae: 
A pressura, quae ventura 
Malis est, nos redime ! 

22. Pro me pete, ut quiete 
Sempiterna perfruar ; 
Ne tormentis comburentis 
Stagni miser obruar ! 
Quod requiro quod suspiro 
Mea sana vulnera: 
E t da menti te poscenti 
Gratiarum munera ! 

23. Ut sim castus et modestus, 
Dulcis, blandus, sobrius, 
Pius, rectus, circumspectus, 
Simultatis nescius, 
Eruditus et munitus 
Divinis eloquiis, 
Timoratus et ornatus 
Sacris exercitiis ! 
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17. Általad lőn, hogy örvendőn 
A világ u j fényt lövell ; 
Mert a hajdan nagy homálynak 
Ejködét igy hagyta el. 
Most erőre jöt t a gyönge, 
Mint kimondád egykoron, 
A szegény nem lát szükséget, 
Mint hirdetted jósolón. 

18. Általad lett rosz erkölcsnek 
Téves u t ja hagyva el, 
Rosz tanok szemfényvesztése 
Általad lett űzve el. 
Föld pompájá t és folyását 
Oktatál megvetni mind, 
Kérni Istent, majd a testet 
Eltiporni és a bünt ! 

19. Eszszel mindig égre törni 
Ahitat szent érzetén, 
Testnek vágyit győzve látni 
Menny jutalma kedveért. 
Szűzi méhed szentélyében 
Hordozád az E g urát, 
Megmentőnket : ős fényünket 
Nekünk ujjáalkotád. 

20. Érintetlen szülted Ötet, 
Ki Atyának egy Fia ; 
A Hatalmak nagy Hatalma, 
A ki mindent alkota. 
Légy Te áldva, aki által 
A halálcsel győzve lett, 
S kit remény bár elhagyott már 
Üdvkegyelmet újra nyert ! 

21. Áldva légyen győzhetetlen 
Szent királyunk, Gyermeked ! 
0 minékünk nagy Teremtőnk, 
0 szemünknek üdve lett. 
U j szerzője, enyhitője 
A szivnek, mely csüggeteg. 
A nyomortól, mit a rosz hoz 
Kérünk, ah ! ments minket meg! 

22. Légy szószólóm, hogy nyugalmom1 

Mindörökre érjem el, 
Nehogy lángnak, tüzmocsárnak 
Kinja engem födjön el ! 
Mit kivánok, mért sohajtok : 
Gyógyítsd lelkem sok sebét! 
S add elmémnek erre kérlek, 
Szent kegyelmek édenét! 

23. Hogy szerénység, tiszta érzés, 
Kedv, nyájasság, józan ész, 
Jó, nyílt jellem légyen vélem, 
Mely nem ismer tettetést ; 
Jól művelve és megedzve 
Istenes szó vértivei, 
Istenfélő legyek s fénylő 
Szent gyakorlat fényivel ! 
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24. Constans, gravis, et suavis, 
Benignus, amabilis, 
Simplex, purus et maturus, 
Patiens et humilis 
Corde prudens, ore studens 
Yeritatem dicere : 
Malum nolens, Deum colens, 
Pio semper opere ! 

25. Esto Tutrix et Adiutrix 
Christiani populi : 
Pacem praesta, ne molesta 
Nos perturbent saeculi, 
Salutaris Stella maris 
Summis digna laudibus, 
Quae praecellis cunctis stellis 
Atque luminaribus ! 

26. Tua dulci prece fulci 
Supplices et refove 
Quid quid gravat, vel depravat 
Mentes nostras, remove 
Virgo gaude, quod de fraude 
Daemonum nos libéras : 
Dum in vera et sincera 
Deum carne veneras ! 

27. Illibata et dotata 
Caelesti progenie : 
Gravidata nec privata 
Flore pudicitiae 
Nam, quod eras, perseveras, 
Dum intacta généras : 
Illum tractans atque lactans, 
Per quem facta fueras. 

28. Commendare me dignare 
Christo tuo Filio : 
Ut non cadam, sed evadam 
De mundi naufragio. 
Fac me mitem, pelle litem, 
Compesce lasciviam : 
Contra crimen da munimen, 
E t mentis constantiam ! 

29. Non me liget nec fatiget 
Saeculi cupiditas : 
Quae indurat, et obscurat 
Mentes sibi subditas. 
Nunquam ira, nunquam dira 
Me vincat elatio, 
Quae multorum fit malorum 
Frequenter occasio. 

30. Ora Deum, ut cor meum 
Sua servet gratia, 
Ne antiquus inimicus 
Seminet zizania ! 
Da levamen et iuvamen 
Tuum illis iugiter ; 
Tua festa, sive gesta 
Qui colunt alacriter ! 

24. Komoly, vonzó és állandó, 
Jó s kegyteljes legyek én, 
Tiszta, érett és nyilt, lélek, 
Béketűrő és szerény, 
Bölcs szivemmel és nyelvemmel 
Valót szólni egyre kész, 
Bünt nem üző, istenfélő 
S lelkesült jó tettekért ! 

25. Légy védelme és segélye 
Jó keresztény népednek ! 
Békét hozz ránk, hogy a sátán 
Vészi ránk ne törjenek ! 
Téged illet fődicséret, 
Tenger üdvöd csillaga, 
Miljó napnál és csillagnál 
Ki tündöklőbb egymaga! 

26. Szent imáddal hő imánkat, 
Ah könyörgünk gyámolitsd ! 
Mind mi súj t ja és megrontja 
Sziveinket, távolitsd ! 
Ah Szűz örvendj, hogy megmented 
A gonosz cseltől szivünk', 
Midőn testből, szent méhedből 
Istenünk' nyújtod nekünk ! 

27. Makulátlan, égi sarjjal 
Lettél megtisztelve Te ! 
Bár nehézkes : liljom-ékes 
Szűziesség diszese ! 
Mert mi voltál, megmaradtál ; 
Szűz valál, szülvén Fiad', 
Azt ápolván és szoptatván, 
Akitől teremtve vagy ! 

28. Méltóztassál szent Fiadnál, 
Pártfogolni : el ne hagyj ! 
E l ne essem s elkerüljem 
A közelgő nagy vihart! 
Tégy szeliddé, békülővé, 
Fékezd vágyát testemnek ; 
Segélj engem bűnök ellen, 
Adj erőt értelmemnek ! 

29. Le ne kössön s ne gyötörjön 
Engem semmi földi élv ; 
Mert rut i t ja és butitja 
A szivet, mely érte él. 
Bősz harag, vagy rút kevélység 

* Meg ne győzzön engemet, 
Mely bajokból annyi sokszor 
Sok nyomor, sok vész ered. 

30. Kérjed Istent, hogy őrizze 
Szivemet meg szent kegye ; 
Hogy az üdvnek ellensége 
Konkolylyal ne vesse be ! 
Könnyebbségünk és segélyünk 
Légy minékünk szüntelen, 
Szent emléked, hősi tényed 
Hogy megüljük édesen ! 

P. Angelicus. 
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EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, okt. 26. Főpásztor és pásztorbot. — 

ísztergom-főmegye legszebb, páratlan gyöngye, hazánk 
szive : a magyar haza páratlan fővárosa, Számra, értel-

mességre, műveltségre és tegyük hozzá : főpásztora iránti 
ragaszkodásra és szeretetre nézve, a legelső lelkészi ke-
rület az országban. A közönyösség közepett buzgó, a hitet-
lenség közepett kegyeletesen hivő, az önzés közepett ál-
dozatkész, a gyávaság közepett bátor és határozott. Ilyen-
nek látjuk ma hazánk fővárosát. Es ha a kaján irigység 
elégedetlenül tekinti e hódolatot ; ha aljas rétegeiből a lap-
pangó gazság mérges nyilait irányozza a kath. élet ez im-
pozáns nyilvánulása ellen : akkor csak ismétlődni látjuk az 
emberiség történetében annyiszor más és más alakban visz-
szatérő, de lényegében ugyanazon régi harczot a jó és rossz 
között. 

A főváros ünnepli főpásztorát ; de nem ünnepli 
egyedül. Vannak a társadalom minden rétegeiből, az or-
szág minden vidékéről, kik versenyeznek a fővárossal, 
kiket a krónikás hivatva leend feljegyezni. De őszintébb, 
igazabb hódolatot aligha hoz valaki Magyarország bi-
boros főpapjának, mint hazánk szive, mint Budapest 
fővárosa. 

Régen volt az, és mint nehéz álom tűnik fel előttünk, 
midőn e főmegye remek gyöngye, bár beillesztve a maga 
helyén, mégis nem hintett annyi világosságot, nem árasz-
tott annyi fényt, mint képes és köteles lett volna. Elho-
mályositák fényét borús felhők, gyengiték világosságát 
a ragaszkodás meglazult kötelékei, és az elszakadásban 
szabadságot kereső hiedelmek az anyától elrabolák 
leányát, az egyháztól az iskolát. Kesergett az anya és 
alig birt megvigasztalódni, mert nem voltak gyermekei. 
Gyűjtött ugyan az áldozatkész főpásztor a Duna jobb és 
balpartján gyermekeket, egy intézetet teljesen a magáé-
ból, a másikat igen jelentékeny segélyével bőkezűen léte-
sítvén ; de quid sunt haec inter tantos ? . . . 

Megérlelődtek a gonosz gyümölcsök, de megérlelő-
dött a jobb meggyőződés is. A főpap forró imája és leg-
szentebb áldozata lehozták az Eg kegyelmét. Megnyíltak 
sokaknak szemei, és a keserű tapasztalatok megczáfolták 
a nagyszavu elméleteket. Vallás után kezdének kiáltani, 
kik a vallást rágalmazák, mint az iskola ellenségét. Az 
egyházhoz kezdének visszatérni, kik az egyháztól elfor-
dulának. Ezt a pillanatot várta régen a gondos főpász-
tor. 0 , kinek nemes szivében a gyermeknevelés nagy és 
magasztos ügye semmi más gond által háttérbe nem 
szorittatik, legnagyobb örömmel és lelki gyönyörrel 
fogadta a főváros nagylelkű elhatározását, hogy a hitok-
tatás kérdésének méltó megoldásához tetemes áldozattal 
kiván járulni. Meglett, amire nagy szükség volt. A hit-
oktatói intézmény létrejött, fejlődött és virágzásnak indult. 

Eloszlott a köd, elvonultak a felhők és ismét kira-
gyogott a nap : a szeretet és bizalom napja. Ugy tekin-
tett a nyáj újból főpásztorára, mint a ki csak javát, üdvét 
akarja ; ugy tekintett reá, mint a ki a főváros ügyeit 
legmelegebben szivén hordja. Hogy is ne legyen az or-
szág szive az ország főpapja szivének egyik főgondja ! 
Közénk jött, és mi rajongással vettük körül ; kinyitá aj-

kait, azokat az ékesszóló ajkakat, minőkkel csak ily arany-
szájú bíboros birhat ; szólott a szent elragadtatás ihle-
tével, a tudós teljes mélységével, a hit egész bensőségé-
vel : és sziveink olvadozni kezdének, és lelkeink nem bír-
tak ellentállani ama bölcseségnek, melylyel szólott. El-
ragadta a hivő hallgatókat a biboros szónok, magával 
ragadta sziveiket, leiköket. S az a jelenet, — oly megható 
és kegyeletes, oly egyszerű és fenséges, mely élénken a 
hajlott korú ev. szt. Jánosra emlékeztet, mikor beszédei-
nek befejeztével haza távozott, — a főpásztor magas sze-
mélye irányában tanúsított, sziveket meginditó, könyeket 
fakasztó ama hódolat, melynek közvetlensége, bensősége 
és őszintesége magát a főpásztort legmélyebben érintette, 
ám mily impozáns nyilvánulása vala ama fiúi kegyeletnek, 
szeretetnek és ragaszkodásnak, melylyel a főváros hivei 
főpásztoruk iránt viseltetnek ! S annak, mit a hivő nyáj. 
főpásztora irányában egész szabadon, minden kezdeménye-
zés nélkül, a templomban és ezen kivül tanusitott, annak 
maradandó külső jele kiván lenni ama nagybecsű, remek 
pásztorbot, melyet főpásztorának aranymiséje napjára 
nyújt a fővárosi róm. kath. lakosság. Szóljanak mások e 
pásztorbot művészi értékéről, drágaköveiről és gyön-
gyeiről : mi itt annak csak nagy erkölcsi értéket, a sze-
retet és kegyelet drágaköveit és gyöngyeit tekintjük. 
Nincs a világon főpásztor, kinek becsesebb, értékesebb 
pásztorbotja volna, mint kegyelmes főpásztorunknak ez 
az aranymisés pásztorbotja ! 

Külső jele akar ez lenni amaz osztatlan hódolatnak, 
amaz egyhangú kívánatnak, hogy Simor János bibornok 
érsek ő emja főpásztori vezetése alatt a legnagyobb 
örömmel még igen sokáig kiván megmaradni ama kath. 
lakosság, mely főpásztorának magas erényeit hódolattal 
tiszteli és büszkeséggel dicsőíti. 

Igen, főpásztorának hosszú és boldog kormányzást 
kiván fiúi hódolattal a főváros : hogy tartsa meg a jó E g 
ugy az egyháznak és hazának, mint különösen a fővá-
rosnak azt a főpásztort, kit annak vallhatni édes mind-
nyájunk büszkesége ; hogy éltesse sokáig mint a hivő nyáj 
gondosan őrködő pásztorát, mint a nevelés és okta-
tás legáldozatkészebb terjesztőjét, mint a tudomány és 
művészet nagylelkű pártfogóját, mint a szegények, árvák 
nagyszivü atyját, mint a hit lánglelkü hirdetőjét és vé-
dőjét, mint a remény kegyes ébresztőjét, mint a szere-
tet buzgó terjesztőjét. Mit az egyház oszlopának, a haza 
legnagyobb fiai egyikének, a vallás legbuzgóbb szolgá-
jának, a szeretet kifogyhatatlan bőkezüségü ápolójának, 
a szenvedő, ínséges emberiség legnagyobb jótevőjének 
kiván : azt a főváros hivő nyája kegyelmes főpásztorának,, 
hálás lelkének egész hívével és buzgóságával kívánja. 

Es számtalan szívnek buzgó fohásza, számtalan ártat-
lan kisded és jámbor lélek imája nem hiába száll fel az 
élet Urához, minden jó adományozójához : meghallgattatást 
talál az, bizonyára, és bő áldást hoz le Annak fejére, ki 
mindnyájunk szivét bírja — mind örökre! 

— Dr. Wolafka Nándor. 

Esztergám, okt. 21. 0 Eminencziája félszázados 
papi jubileumának emlékére, — a többi között — a nagy-
szombati árvaházat alapitá és a főszékesegyház kupoláját 
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díszítette fel. A ,Religio' abban a szerencsében részesül, 
hogy az árvaháznak alapítványi oklevelét, mely még sehol 
sem volt közölve, épen a jubileum alkalmából közölheti. 
Szó-szerinti szövege a következő : 

„Damus pro memoria, quod in spiritu humilitatis 
mente recolentes innumera benificia, quibus nos Deus Op-
timus Maximus in hac mortali vita cumulavit, eousque 
producta, ut ad jubilaeum Sacerdotii perveniremus, for-
tius nos impelli senserimus ad agendas non verbis solum, 
sed factis etiam Divinae Majestati gratias. — Existima-
bamus autem grati animi affectum sic nos demonstrare 
optime posse, si templi Dei e quadris, et item e vivis 
constructi lapidibus rationem habuerimus. Decrevimus ita-
que : Ecclesiam Cathedralem, sponsam nostram, a Nobis 
consummatam, et erectis septem tectis ab interitu vindi-
catam, in tholo, huicque proximo laqueari exornandam 
curare ; Orphanis vero fidelis populi Archi-Dioecesis No-
strae, maxime derelictis, de domo providere, in qua illi e 
positae per Nos fundationis censibus sustentarentur, edu-
carentur, instituerentur. Uno vix non eodemque tempore 
tam labores ad conciliandum Ecclesiae Cathedrali splen-
dorem suscepti feliciter perfecti sunt, quam intentum a 
Nobis Orphanotrophium Archi-Episcopale apertum est. 
In huius dotem assignavimus summám aeris florenorum 
bis centum quinquaginta millium ea lege, ut Orphanotro-
phium hac ex aeris summa emendo acquirat Tirnaviae 
aptam domum et hortum, tamquam suam proprietatem, 
signanter domum Seminarii olim S. Stephani R. huiusque 
item hortum : illám ex eadem aeris summa pro Orphano-
trophio adaptaudam, restaurandam et requisitis omnibus 
plene instruendam, hortum vero perinde in ordinem redi-
gendum. Yolumus autem et disponimus, ut ex assignata 
per Nos superius specificata fundationis dote, in domum 
et hortum ultra quinquaginta mille florenos nihil amplius 
impendatur, atque ut intacta prorsus remaneat ducento-
rum millium florenorum summa, cuius annui census in 
alimentationem omnimodamque provisionem orphanorum 
convertendi erunt, supputatis nihilominus hinc expensis, 
quas sustentatio quatuor saltem sororum charitatis Congre-
gationis S. Yincentii a Paulo, quippe quae administratione 
Orphanotroph ii et cura Orphanorum occupabuntur, et 
item conservatio sartorum tectorum domus, deposcent. 
Summa capitalis bis centum millium florenorum, inaliena-
bilem Orphanotrophii dotem efficiens, in chartis a prima 
Cassa Parsimoniali Budapestiensi exmissis, ac censum 
quinque a centum reddentibus, praesto, atque apud Yen. 
Metrop. Ecclesiae Nostrae Capitulum penes consignatio-
nem numerorum, quibus chartae signatae visuntur, depo-
sita est, et remanebit. Quandoquidem nec has fundationes 
Nostras fidelioribus manibus administrandas committere 
possumus, et Y. Capitulum plane pronum promptumque 
semet declaravit, onus administrationis omnium nostrarum 
fundationum et huius etiam in specie ultro ac libenter 
subire velle. — Orphanotrophium Nostrum Archi-Episco-
pale administrandum ac dirigendum credidimus Sororibus 
charitatis Congregationis S. Yincentii a Paulo Graecensis, 
in qua magno numero Patriae Nostrae filiae, hungaricae 
linguae, aliarumque apud nos usitatarum linguarum probe 
gnarae reperiuntur. — Super administratione Orphano-

trophii Sorores, praeter Archi-Episcopum Strigoniensem, 
et sede vacante Metrop. Ecclesiae Nostrae Capitulum, ra-
tiones reddere nemini tenentur ; quae si provincia hac de-
fungi nollent, aut non possent, de personis, ad quas hoc 
in casu administratio pertinere debeat, disponere ad solum 
pertinebit Archi-Episcopum, pro tempore existentem, 
sede autem vacante, ad toties memoratum Metrop. Eccle-
siae Nostrae Capitulum. His reservamus etiam exclusive 
ju9 orphanos ad Orphanotrophium recipiendi in sensu ta-
rnen statutorum, a Nobis praestabiliendorum, sede nimi-
rum plena Archi-Episcopo, et vacante Y. Capitulo. Si 
autem, quod Deus avertat, Archi-Episcopale istud Orpha-
notrophium, qua tale existere quo demumcunque fato pro-
hiberetur, aut Archi-Episcopus vel Capitulum in suis vi 
praesentium sibi reservatis juribus exercendis impediren-
tur, Archi-Episcopo, respective, Y. Capitulo nunc pro tunc 
reservatum volumus jus domum et hortum Orphanotro-
phii apprehendendi, atque vel in alium, homogeneum ta-
rnen usum convertendi, vel si hoc fieri commode nequiret, 
vendendi, et perceptum pro his aes fundationali capitali 
Orphanotrophii adjiciendi, cum isto autem libere dispo-
nendi, in emolumentum tamen publicum fidelium Archi-
Dioecesanorum. Statuta etiam Orphanotrophii, per Nos 
édita, sic deposcentibus indigentiis, modifîcandi jus Archi-
Episcopo, et sede vacante Y. Capitulo Metrop. Ecclesiae 
Nostrae, nec cuiquam alteri, competere declaramus. In 
quorum majus robur has exarandas expediendasque jus-
simus fundationis Nostrae Litteras in tribus exemplaribus, 
quorum unum in Primatiali, alterum in Capitulari, et ter-

I tium in Orphanotrophii praedicti Archivo conservanda 
disponimus. — Datum Strigonii, die 6-ta Octobris, 1886. 
J o a n n e s m. p." Jvözli: Esztergomi. 

GyÖr, 1886. október 25. Akitől egykor sirva búcsú-
zott el Győr, — azt ma széles e hazával együtt ünnepli !. . . 
Isten látja csak, hogy amily kevéssé keresett, olyannyira 
igaz és őszinte a tisztelet és hála azon rajongó kifejezése, 
mely ma a magyar Sión aranymisés főpapját körül veszi. 
Es ha valahol, bizonyára Győrött kelt élénk viszhangot 
az országos mozgalom zaja, — ebben a városban, mely 
egy évtizeden át magáénak mondhatta azt, kinek öröm-
napját ma egy nagy tettekkel lekötelezett nemzet siet meg-
ünnepelni. 

Azt hiszem, korai volna még — és az én tollamhoz 
mindenkor aránytalan föladat — Simor JánOS győri 
püspökségének történeti méltatása. Könnyű volna ugyan az 
ő nemes szivtől sugalmazott nagy elméjének, munkában 
soha sem fáradó s áldozatra mindig kész akaratának 
szemeink előtt álló alkotásait elősorolni. A püspökvár 
igazán „gyönyörű" kápolnája, a fénybe borított kathed-
rális, és ennek gyöngye, a sz.-László-kápolna, a hatásai-
ban fölbecsülhetetlen gyermek-szeminárium, a győr-szigeti 
leányiskola és kórház stb. nyilván viselik nevét; — a 
püspökség javainak gyökeres és nagy haszonra vált ren-
dezése, vidéki templomok és javadalmak fölsegélése stb. 
— talán kevesbek előtt ismert, de végre is mind nevek 

. és számokkal kifejezhető munka eredményei. De ha az 
ilynemű tények sorát még oly teljessé füznők is : ez még 
nem az ő tiz éves püspökségének története. 
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A köz- és magánélet ama nehezen jellemezhető 
viszonyai ; a fájdalomból való fölocsudásnak s u j remé-
nyek ébredésének amaz örökre emlékezetes évei : ezek 
teszik az ő főpásztori és főúri — egyformán áldott — 
tevékenységének gazdag keretét. Ama „nehéz napokkal 
muló évtizedek" a három vármegyét felölelő győri 
egyházmegyében hagyott nyomait kell felfödni és ta-
nulmányozni annak, ki a Simor aera jelentőségét tör-
téneti mértékkel fölmérni akarja. Ott fogja fölismerni és 
csodálni a nagy elme tiszta látását, az önzetlen akarat 
erélyét és a szerető sziv melegét, mely Simor János 
kormányzását minden irányban jellemzi és megmagya-
rázza sikereit . . . 

De én csak hadd legyek inkább a jelen krónikása. 
Hadd tanúskodjam arról, hogy a hálás nép szivébe irt 
tettek eleven emléke átragyog a mult fátyolán ; hogy a 
győri egyházmegye papsága és népe máig sem fogyó 
tisztelet- és szeretettel csügg egykori főpásztorán, s orszá-
gosan ünnepelt örömében bizonyos előjog érzetével akar 
osztozni. 

Győr város a legelsők között volt, kik a biboros 
főpap aranymiséjét megünnepelni készültek. Tudom, hogy 
a város — mint politikai testület — nem mulasztja el 
a magáét : — a katholikus lakosságot képviselő „ön-
kormányzati testület" külön mozgalmat indított, mely-
nek czélja a jubiláris főpap előtt egykori híveinek szere-
tetét, üdvözletét tolmácsolni. De hogyan ? Ha a szivek 
vágyát nyomon követhetné a tett, arra a napra fél 
Győr ott lenne Esztergomban. Tehát legyen ^t)tt! az 
autonom testület e vágyakat : fidelium vota colligit. El-
határozta, hogy üdvözlő föliratát kiteszi aláirás végett a 
város kath. közönsége elé. Es ezt a föliratot, mely vas-
tag könyvvé nőtt, az aranymise alkalmából az autonom 
testület küldöttsége nyújt ja át az ünnepeltnek. 

A határozat végrehajtását a testület főjegyzőjére 
dr Kisfaludy A. Béla theol. tanárra bizta, és a kegye-
letes terv fényesen sikerült. A biborszinü tok, kivül 
Győr város zománczozott czimerével, rejti az ivrétü albu-
mot, mely világos bőrbe kötve, első tábláján herczegi 
korona alatt az aranymisés főpap nevének betűit viseli, 
aranyozott bronz alapon élénk szinekkel zománczolt di-
szitmények között. Az album első lapja fönt az ünnepelt 
czimerét, s alatta — mint egy oszlopos csarnokból nézve 
— Esztergom ügyesen festett képét mutat ja ; a lap kö-
zepén, az évszámot egy áldozatkehely sugaraiban ragyog-
tatva, a következő ajánlás foglal helyet : „1886. Mind-
szenthava 28-án, főmagasságu és főt. Simor János bibor-
nok, esztergomi érsek, Magyarország herczeg-primása —-
stb. — áldozópapságának félszázados örömünnepére hó-
doló üdvözletét küldi Győr sz. k. város katholikus lakos-
sága." Ez alatt látszik a győri püspökvár és kathedrális 
képe, a mint — a Rábaszerről nézve — impozáns cso-
portban emelkedik a város fölé. A második és harmadik 
lapon olvasható, remeklő kézzel festve, a rövid fölirat, 
melynek szövegét a testület megbizásából dr Kisfaludy 
A. B. fogalmazta s ekképen szól : 

„Főmagasságu — stb. Midőn ma a tisztelet és kegye-
letes ragaszkodás egy országot vonz Eminencziád érseki 
széke elé, hogy fönkelt papi szivének örömét osztva nö-

velje : Győr sz. k. váro3 katholikus lakossága az ünnep-
lők sorából nem hiányozhatik. Egy félszázad látja már 
Eminencziádat az oltár magaslatán ; félszázada immár, 
hogy az újszövetség áldozó kelyhét jóságos szivének ma-
gas érzelmeivel nap nap után Istenhez emeli : és e félszá-
zad gazdagságából egy évtized kincse Győr városának 
jutott . Egy nehéz napokkal muló évtized főpásztori sze-
retete, hazafias gondjai és főúri jó tékonysága: ime a föl-
ujuló emlék, mely e város hálás lakosságát az ünneplők 
fényes sorához csatlakozni készti ; ime a jogczim, melyre 
boldog büszkeséggel hivatkozunk, midőn ma Eminencziád 
örvendő szivéhez nemcsak küldötteink által, hanem nevünk 
aláirásával egyenkint is közeledni bátorkodunk. 

„Fogadja azért Eminencziád kegyesen örömünk és 
hódoló tiszteletünknek nyilvánitását, melylyel mindenek 
előtt arany-áldozatának hálaadó erejéhez csatlakozva áld-
juk és magasztaljuk Istent, ki e fönséges ünnep kegyel-
mével jutalmazta hűséges szolgáját. De fogadja egyszers-
mind főmagasságu személye iránt lelkünkből fakadó üdv-
kivánatunkat is : hogy a népek és egyesek sorsát intéző 
isteni Gondviselés Eminencziád áldásos életét anyaszentegy-
házunk diszére, a vezérsége alatt küzdő lelkek üdvössé-
gére, hazánk és nemzetünk nagy javára, a keresztény 
műveltség, tudomány és szépművészet fölvirágozására — 
s mindezekben saját fönkelt szivének-lelkének tökéletes 
boldogságára, munkabiró épségben, egészségben óvja és 
tartsa meg sokáig, igen sokáig ! Eminencziádnak Krisz-
tusban alázatos hivei Győr szabad királyi város katholi-
kus lakosai.u — Es e szöveg után, vagy száz lapon, követ-
kezik közel háromezer aláirás. 

A hivek hosszú sora élén, az előd iránti hálás ke-
gyeletet nagy sziv vel méltányló főpásztor, Zalka János 
aláírása külön diszlapot foglal el, és utána minden rang 
és nembeli osztályozás nélkül következünk mi, kik mind-
nyájan ott szeretnénk lenni ama boldog sokaságban, 
melyre a magyar Sión galambősz főpapja osztja ma imád-
ságos szive arany-áldását ! De ott is leszünk ; lélekben 
egyesülünk az ünneplőkkel, és a hálaadó áldozatnál, mely 
ugyanazon órában mutattatik be az „első jegyes" szivén, 
a győri székesegyházban, — buzgó imaként ismételjük, 
amit aláirtunk : hogy áldja meg az Isten, — aki egykor 
a mienk volt — s az egész országnak tartsa meg őt — 
sokáig, igen sokáig ! Győri. 

Nagyszombat, okt. 24. A nKis-Rômau biboros fő-
pásztorunk aranyáldozatánál. — 

A nagy emberek iránt kifejezett kegyelet, egyike 
emberi méltóságunk tényezőinek. 

Kegyelet-nyilvánitásra ünnepi alkalmat keres az 
érdemek iránti érzékeny lelkesedés. 

Ha ily ünnepi alkalom adva van : természetes a 
hódolat és lelkesedés. 

Hazánk katholikusai mai napon őszinte szeretetből 
fakadó lelkesedéssel ünneplik biboros főpásztorunk 50 éves 
áldozári jubileumát. 

Széles e hazában külömbözően nyilvánul a kegyes 
főpásztor iránti kegyelet, mert a szeretet találékony. 

Es aranymisés áldornagyunk ez általános ünnepelte-
tést méltán megérdemli, hisz attól az órától fogva, midőn a 
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magasztos áldozári hivatalra félavattatott , nem szűnt meg egy 
perczig sem hiveinek lelki és testi jóllétéről gondoskodni. 

Számtalan város és helység van ő eminencziájához az 
örök háladatosság köteléke által fűzve, és ezek között Nagy -
szombat városa első helyet kér magának. 

Sok czimen van városunk ő eminencziájának örökre 
lekötelezve, mert viszont nincs, ki oly atyailag, ugy sziv-
ből szeretné városunkat, mint éppen kegyelmes atyánk. 
Ersekünk, mint szorgalmas, kitűnő tehetségű papnöven-
dék, városunk falai között töl töt te szép i f júságának virágzó 
korszakát ; i t t készült ama pályára, melyen el jutot t odáig, 
hogy ma felszentelt jobb já t és biborát csókolják egy egész 
ország hü katholikusai. 

A nagynevű Lóssy, Szelepcsényi stb. által alapított 
intézetek falai között készült ama nagy szellemekhez fel-
emelkedni. 

Mint főpásztor városunk javát mindig kiválóbb gon-
doskodásának tárgyává tette. 

Többször jö t t a szeretett főpásztor, hogy az i f jú 
nemzedéket felkenje Jézus harczedzett bajnokaivá. Minden 
ily jövetele valódi ünnepévé lőn a szegények és ügyefo-
gyot taknak, kik atyai szivének bőkezűségét legjobban érez-
ték ilyenkor. 

Városunk egyetlen nagyobb nyilvános tanintézetének, 
az érseki főgymnasiumnak, ő egyedüli fentartója , melynek 
költségei évenkint sok ezerre rúgnak. A konviktusban 
számos növendék az ő költségén folytat ja tanulmányait . A 
kath. tanitóképzőintézet lételét szintén csak ő neki köszöni. 

Az Orsolya-szüzek, szent ferenczrendiek és Jézus-
társaságiak, mind érzik és érezték jótéteményeinek boldo-
gító hatását. Nem csoda, hogy a város ő eminencziáját 
nagy lelkesedéssel választotta meg annak idején legelső 
díszpolgárává s ezt díszes okmány s küldöttség kíséreté-
ben neki felajánlotta. 

Azonban kegyelmes főpásztorunk irántunk tanúsí tot t 
szeretetének kulminatiója : a városunk falai között alapí-
to t t árvaház. Elő szeretetének fényes, örök időkre szóló 
bizonyítéka ez az intézet. 

Valóban szeretetház. Nagymérvű költségbe kerül t 
annak létesítése és felszerelése. „1885. évi márczius 12-én 
— mondja Kőhalrni-Klimstein József „Simor JánOS. É le t -
és jellemrajzi vázlat" czimü, e napokban sajtó alól kikerült 
kitűnő munkájának 64. lapján — másik nevezetes elhatá-
rozása volt egy nagymérvű templomdiszités. A Szentlélek 
élő, de elhagyott templomainak, az elárvult ártat lan kicsi-
nyeknek, az árvák számára létesítendő templom - eme-
lés és fölszerelés. Intézkedett a főpásztor arról, hogy 
közöny, szeretetlenség, vallástalanság, valamint a szülői 
szeretet és gondoskodás hiánya ne rombolhassa évenkint 
száz és száz számra az árva kis gyermekek lelkeit, a 
Szentlélek templomait . 

„Árvaházat alapított Nagyszombatban, a „régi kis 
Rómában" , az esztergomi érsekeknek sok éven át volt 
székhelyén, hol még ma is sok áldás száll néma nyo-
maikra ; itt érlelődött ismét nagy áldássá százak számára 
a nagy érseknek egy gondolata. 

„E czélra márczius 12-én az esztergomi főkáptalannál 
200,000 f r to t tet t le alapítványul, melynek 5-ös ka-
mataiból teljes ellátásban és ruhában részesülnek a fölvett 

(6—14 éves) árvák." E czélra házat vett Nagyszombat-
ban, az esztergomi ősrégi Szt.-Istvánról nevezett papnövelde 
tulajdonát képező házat 25,000 ír tért , és az most már czél-
szerüen át is van alakítva nemes rendeltetésének, fölszerelve 
egészen a modern kívánalmak szerint ugy, hogy az egész 
intézmény 260,000 í r t j ába kerül az árvák valódi a tyjának. 
Az árvaház páli Szent-Vincze leányainak vezetése mellett 
csendesen megnyíl t s áldásdus működését megkezdette. 
Félszázados papi jubi leumának emléke tehát két helyen lesz 
kiválóan impozáns módon megörökítve : Esztergomban, a 
jelenlegi, és Nagyszombatban a hosszabb ideig vo l tp r imás -
érseki székhelyen. Ez ünnepen az angyali árva szivek imája 
száll majd a magasságbeli t rónjához aranyszívű a tyjokér t s 
az árvák égi Aty jának áldása hajnal i harmatkép száll le az 
ötven éves áldozópap aranvkelyhére. 

„Vere dignum et jus tum est, aequuui et salutare", 
méltó, igazságos, méltányos és kegyeletes dolog tehát, 
hogy Nagyszombat városának polgárai s maga a város is 
ő eminencziájának örömünnepén vele együt t örvendezzen, 
hogy hálá jának adóját méltóképpen lerójja magas sze-
mélye iránt . 

S valóban városunk hatósága s polgársága a sze-
retet ama tényein k ivül , melyeket a két méltóságos 
érsekhelynöki helyettes urak körlevelükben elrendelni 
méltóztat tak, következőképen járul ő eminencziája jubi-
leumának megüléséhez. A képviselő-testület kebelében 
egy ünneprendező bizottság alakult, mely a részletes 
p rogrammot meghatározta . 

Ugyanis a város közönsége a polgármester indítvá-
nyára Simor János bibornok herczegprimásnak, a város 
jótévőjének életnagyságú arczképét elkészíttette, mely 
Richter művészi ecsetjével ki tűnően sikerült. Ennek a kép-
nek ünnepélyes leleplezése a városháza tanácstermében októ-
ber 28-án fog véghezmenni a lehető legnagyobb fénynyel s 
a „Nagyszombati dalárda" lélekemelő közreműködésével. 

Az eddigi szür-utcza, melynek sarkán az árvaház van, 
Simor-utczának neveztetik el a nagy alapítvány emlékére. 

A város képviseletében több tagu küldöttség egy 
a Morzsányi műintézetében Budapesten készült igen szép 
kivitelű üdvözlő feliratot személyesen nyúj t át Eszter-
gomban. A felirat diszes album, melynek alapszíne fehér, 
kékes email-részletekkel. Szövege a következő : 

Főmagasságu és főtisztelendő Bibornok, Magyar-
ország Herczeg-Primása, Kegyelmes Urunk ! 

Mélyen tisztelt Főpásztorunk ! 
Nagyszombat sz. kir. városa Eminencziád arany-

miséjének dicső alkalmából hódoló tisztelettel j á ru l Emi-
nencziádnak magas színe elé. 

Teszi ezt azért, hogy ez örvendetes alkalomból 
is, hü érzelmeiről nyilvános tanúságot t egyen ; teszi 
azért, hogy a magyar nemzet szászezreinek közös oltárán 
ő is szítsa tüzét az örömnek, kegyeletnek és hálának ; teszi 
azért, hogy szeretett főpásztorának, mint a gondviselés 
kegyelt jének, fiúi szeretettel forró szerencsekivánatait tol-
mácsolja. 

Midőn Eminencziádnak hódolatunkat bemuta t juk , a 
múltnak épp ugy, mint a jelennek benyomásai alatt állunk. 

A magyar Siont kitörülhetlen emlékek kötik Nagy-
szombathoz. Mohács vala, ugyancsak Eminencziádnak ma-



RELIGIO. 

gas látogatásakor hozzánk intézett szava szerint, a nem-
zetre épp ugy mint a magyar egyházra is a Nagypéntek, 
mely után Nagyszombat következett. 

Ide menekült a magyar Sión. Igen, és i t t viradott 
feltámadásának napja is. 

Mily megható mult tapad e helyhez ! 
A magyar egyház újjászületése s megerősödése itt 

ment véghez. A legnagyobb főpapok itt tűzték fejökre 
a nehéz küzdelemben kivivott babért. 

De ama fényes kor már csak jelvényeiben maradt 
fenn mi közöttünk és a nagy főpapok falaink közt nyugvó 
hamvaiban. 

S ime feltámadt egy főpap, ki nagy elődeinek szék-
helyét, ezt a közel 300 éven át való barátságos menhelyet 
felkeresi s áldásos és atyai szeretet-sugalta működésének 
szinterévé teszi. 

A nagyszombati káptalan részére tett alapítvány, az 
árvaháznak falaink közt való alapítása oly benyomást 
tesznek, mint tündöklő kezdete egy u j korszaknak, melyben 
a nagy multuak romladozó emlékei megelevenülnek s újra 
a felebaráti szeretet és egyházi élet tűzhelyeivé válnak. 

S e kiváló köteléket, mely Nagyszombatot az érseki 
székhez s Eminencziádhoz köti, vájjon nem füzi-e szoro-
sabbra a magunk tette öröme, hogy Eminencziádat váro-
sunk diszpolgárának vallhatja ? 

E hármas szempont benyomása alatt állott Nagy-
szombat polgársága, midőn Eminencziád örömünnepén 
való részvétéről határozott s állani fog majd akkor is, 
midőn a dicső napot meg fogja ünnepelni. 

Mig képviselői a magyar Sionra zarándokolnak, hogy 
ott Eminencziádnak magas szine előtt az ő hódolatát 
bemutassák ; mig küldöttjei amaz oltár előtt leborulnak, 
melyen Eminencziád a dicső napon arany miséjét elmon-
dandja : a város maga is ünnepi diszt ölt magára s pol-
gársága jeles diszpolgárának örömnapját tüntető lelkese-
déssel fogja megünnepelni. 

Az az utcza, melyben Eminencziád a szegény árvák-
nak minden időkre hajlékot emelt, a jubileum napjától a 
nagylelkű alapitó áldott nevét fogja viselni, s a nagy dísz-
polgár képe a városház nagytermét, polgári életünk e 
szentélyét diszíteni. 

Fogadja Eminencziád kegyesen hü ragaszkodásunk 
s hálás tiszteletünk e csekély jelét. Fogadja most, midőn 
egész Magyarország tüntetőleg vetélkedve üdvözli főpap-
ját, szívesen a mi üdvözlő hódolatunkat is. 

Fogadja végre kegyesen forró s őszinte szerencse-
kivánatainkat, melyeket e buzgó imádság mond el : 

Tartsa meg a Mindenható Eminencziádat, kegyelmes 
Urunkat, kinek bölcsességére a magyar hazának és egy-
háznak, kinek igazságos kormányára Esztergom főegyház-
megyének, kinek jóságos szivére az ügyefogyottak, a sze-
gények és árvák ezreinek szüksége van, az emberi életkor 
legvégső határáig! Mély hódolattal vagyunk eminencziád-
nak, kegyelmes Urunknak. Kelt, Nagyszombat, 1886. okt. 
hó 28. legalázatosabb szolgái: Nekanovich Miklós, városi 
polgármester, Valenta Alajos, városi főjegyző. — 

Október 27-én kivilágítás és harangok zúgása fogja 
jelezni a nagy nap közeledését. 

A dicső napon pedig 9 órakor ünnepélyes hálaadó isteni 

tisztelet lészen tartva a város prépost-plébánosa által, 
melyen a város képviselő testülete testületileg s minden 
itt lévő katonai és polgári hatóság, a tanintézetek és 
nyilvános egyletek zászlójukkal élükön megjelennek. — 

Simor János bibornok a nagyszombati káptalannak 
legnagyobb jótévője, sőt második alapitója. 

Ugyanis 1882. junius 29-én negyedszázados püspök-
ségének emlékére a szerényen dotált nagyszombati káp-
talannak állandó segélyezése czéljából, ugyanannak 100,000 
fr tot adott örök alapitványképen ugy, hogy ennek ka-
mataiból minden egyes kanonoknak évi jövedelme 1000 
f t ta l gyarapodjék. 

A káptalan háláját kettős módon mutat ja ki nagy 
jótévője előtt : ugyanis ő eminencziájának életnagyságú 
arczképét festette le Richter ur által, melyet a sekrestyé-
ben kifüggeszt, másrészt biborbársonyba kötött diszalbumot 
visz küldöttségileg Esztergomba, mely egy gyönyörű 
üdvözlő feliratot rej t magában, a melynek szövegét külön 
fogjuk közölni. 

A nagyszombati vikáriátus területén lakó róm. kath. 
tan. egyesületnek ő eminencziája fővédője. A tanitók e szerető 
atyjának tiszteletére nevezett egylet díszgyűlést tart és 
feliratot küld. 

A nagyszombati hadastyán-egylet, melynek ő Emi-
nencziája alapitó tagja, hódolata jeléül selyembe kötött 
páratlanul diszes és nagy fénynyel kiállított albummal 
kedveskedik, benne kaligraphicus felirattal. 

A tűzoltó egylet, melynek ő Eminencziája disztagja, 
fényes küldöttséget meneszt Esztergamba. 

A kath. legényegyesület is ő Eminencziájában fővé-
dőjét és legnagyobb jótévőjét tiszteli. 

Csinos albumba foglalt lendületes tartalmú üdvözlő-
versezetben fejezték ki fiúi szeretetöket és hódolatukat a 
nemesszivű főpap iránt. 

Az érseki f'őgymnasium ifjúsága, ngos és főt. GraefFel 
János kanonok és igazgató ur vezetése alatt már f. hó 24-én 
„Vigassági Ünnepélyt" tar tot t nagyszámú és díszes kö-
zönség előtt, fényes és gazdag programmal. 

A képezdei ifjúság önképzőköre szintén díszgyűlésben 
ének- és zeneproduktiókkal összekötött programmal ün 
nepli e nagy nap emlékét. 

Az apáczák és kath. népiskolák növendékei mind 
tehetségükhöz mért iskolai ünnepélyeket rendeznek. 

Jüs végre városunk falai között Íratott meg azon 
mü, mely főpásztorunk egész áldásdús életét felöleli s 
melyet főt. Kőhalmi-Klimstein József érs. főgymn. tanár 
ur, az ismert jeles kath. iró, szakavatott tollal alkotott. 

Hosszú idő kellett hozzá, mig az adatok birtokába jö-
hetett . Irt, olvasott, dolgozott éjjeleken át, végre szorgalma 
győzött, mert a munka 40 diszes illusztráczióval ékitve ide-
jén jelent meg. Meleg közvetlenséggel s érdekes reflexiókkal 
vázolja a nagy főpap életét. Czime „Simor János. E le t -
és jellemrajzi vázlat." Ir ta Kőhalmi-Klimstein József 
főgymn. tanár. Pozsony-Budapest. Kiadja Stampfel Károly, 
kir. udv. és akad. könyvkiadó 1886." Kétféle u. m. disz-
és közönséges kiadásban. 

Ugyancsak „Jubileumi Emlék" czimmel megjelent 
tőle ékesen kiállított illusztrácziós fűzet. — 

Igy jubilál városunk, örömteli szívvel igy üli meg 
mindenki e nagy napot, melyen a város legnagyobb jóte-
vője ünnepeli 50 éves áldozárságának jubileumát. 

A prímások egykori székhelyéről, a dicső Oláh, Lip-
pay, Lóssy, Szelepcsényi, Forgách és Pázmány székváro-
sából, azerek ajkán imaszerű fohász száll az Ur zsámolyá-
hoz, hogy hazánk biboros főpapját, az előbb emiitett 
egyháznagyok mellé méltán sorolható biboros érsekatyán-
kat a Mindenható, ép egészségben, nesztori korig éltesse, 
híveinek igaz örömére, szentegyházunk és hazánk boldo-
gitására ! 

Simort az Isten áldja meg 
A jó Atyát, a bíborost! Peczkó A. 
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IRODALOM. 
Jubileumi disz-müvek. 

EMLÉKKÖNYV főmagasságu és főtisztelendő 
SIMOR JÁNOS, a római szentegyház bibernoka, Ma-
gyarország herczeg-primása, esztergomi érsek ur 
ARANYMISÉJÉNEK Ü N N E P É R E MDCCCLXXXVI. 
MindSZenthava 28. Fölajánlja az esztergomi föegyház-
megyei papság. Esztergomban, n. 4-r. 235 1. 

Tartalma : I. Latin dedicatio, Oda, Magyar ajánlás, 
Dics-hymnus, Simor János élete. II. Simor János főpász-
tori alkotásai, a) Apostoli gondoskodása Isten templomai-
ról és papságáról, c) Alkotásai a népnevelés terén, d) 
Simor János bibornok herczegprimás a tudományok és 
művészetek barátja, e) A közjótékonyság és szeretet mü-
vei. f) Simor János bibornok herczeg-primásnak adako-
kozásai (összesítve). III. Simor János bibornok a nagybir-
tokos és gazda. 

Monumentalis, ragyogóan fényes mü. Simor János 
bibornokot az ő saját nagyságának teljes fényében mu-
tatja be. Részletesen fogjuk ismertetni. 

— J. Dankó E. M. S. Canonici binae disquisitiones, 
quarum prima: De his quae Eminentissimus D. Cardi-
nalis J. Simor ad decorem et cultinii Basilicae Strigo-
niensis altius evehenduni nuperrime egit narrat, al-
tera De supellectile libraria theologica bibliothecae, 
quam Eminentissimns Dominus in usu suo collegit 
commentatur. Scriptio recolendae diei festi ss. Apostolo-
rum Simonis et Judae, quo E. D. Cardinalis ante hos 
nnnos quinquaginta S. presbiteratus ordinem suscepit sac-
ram. Accedit effigies Eiusdem E. D. C. aeri insculpta 
et duae tabulae. Strigonii 1886. N. 8-r. 63 1. Dankó vi-
lágszerte ismert nevéhez méltó irodalmi alkotás. 

4 - SIMOR JÁNOS. Irta Kőhalmi-Klimstein József 
tanár. Pozsony-Budapest, kiadja Stampfel Károly. 1886. 
Ebből a minden tekintetben jeles ünnepi iratból követ-
kező kiadások jelentek meg: 1. Díszkiadás, fűzve ára 2 
f r t 50 kr. 2. Diszkiadás kötve ára 4 frt . 3. Népszerű ki-
adás, fűzve ára 1 frt . 4. Népszerű kiadás diszesen kötve 
2 frt. 5. Ünnepi szám, magyar nyelven 40 kr. 7, Ünnepi 
szám német nyelven 40 kr. 

- f Az esztergomi bazilika története é s leirása. 
A régi vár és főszékesegyházak története, Esztergom 
egyéb nevezetességeinek leirásával. Irta Györffy Lajos. 
Esztergom, 1886. kiadja Buzárovits Gusztáv, 16-r. 51. 
Ára 30 kr. 

Kitűnően sikerült kis jubileumi kalauz. 

VEGYESEK. 
*** 0 eminencziája, mint nekünk Esztergomból 

irják, a székesfehérvári aggápoldára 20,000, a jótékony 
nőegyletnek ugyanott 1000, az ottani szentferencziek 
tornyára 1000 ftot adott. 

— A főrendiház küldöttsége ő eminencziája előtt 
Esztergomban f. hó 24-én tisztelgett. Tagjai voltak e 
fényes küldöttségnek b. Sennyey Pál elnök vezetése alatt 
dr. Haynald Lajos bibornok-érsek, dr. Samassa József 
érsek, Szlávy József koronaőr, Eszterházy Pál herczeg, 
gr. Károlyi Gyula, gr. Szapáry István, gr. Zichy Nándor, 
Nákó és Majláth grófok, gr. Teleky József, báró Ambrózy 
Béla és Somssich Pál v. b. t. tanácsos. 

— Budapest főváros törvényhatósága Ráth Károly 
főpolgármester vezetése alatt szintén fényes küldöttséget 
meneszt Esztergomba ő eminencziája aranyáldozatának 
ünnepére. A küldöttség tagjai : Kamermayer polgármester, 
Gerlóczy polgármester, Márkus József főjegyző, Királyi 
Pál, Gschwindt Mihály, Havas Sándor, Polónyi Géza, 
Bogisich Lajos, Forgó István, Országh Sándor, Gombái-
Tivadar, Radocza János, Jekelfalussy Lajos, Horánszky 
Nándor, Mendl István, Pártos Béla, Pucher József, Békey 
Imre, Kléh István, Mérő János, Darányi Ignácz, Schweiger 
Márton, Brüll Miksa, Sárkány József, Ivánka Imre, Radány 
Dezső. 

— Budapest főváros kath. polgárainak küldött-
sége, mely a pásztorbotot és feliratot ő eminencziájának 
f. hó 27-én át fogja nyújtani : Királyi Pál, Morzsányi 
Károly, dr Virava József, Lonkay Antal, Baumann Adolf, 
Apaticzky Sándor dr., Daubek János, Kanovics Aladár, 
Fáczányi Ármin, Hirsch Sebő, Kuzlay János, Eckermann 
Ede, Ribáry József, Hoffmann Lipót, Csávolszky Lajos, 
Kaiser Antal, Ferenczfy Antal, Lindenbach János, Heinrich 
István, Waldhauser Adolf, Hegedűs Ferencz, Nagy Ágoston, 
Jálics Ignácz, Jálics Géza, Dégen Titusz, Haydin Károly, 
Fuchs Ignácz, Scheich Károly, Falk Zsigmond lovag, 
Eberling Antal, Muchmayer Ferencz, Freisleder Nándor, 
Németh Titusz, Zboray Béla, Romeiser József, Gergelyi 
Jakab, Gebhard Lajos dr., Hegedűs János dr., Ráth Károly 
(iparos), Kirschhofer Károly, Rauscher Lajos, Zitterbarth 
Károly. 

— A budapesti kir. magyar tud. egyetem ő emí-
nencziáját jubileuma alkalmából, fényes tollal szerkesztett 
és ragyogóan kiállított felirattal üdvözli. 

— Az egyetem hittudományi kara szintén disz-
feliratot szerkesztett e nagy nap alkalmából és azt művé-
szies becsű album alakjában két tagu küldöttség által 
óhajtja hódolattal átnyújtani ő eminencziájának, magyar 
Sionunk nagy ünnepén. Á küldöttség tagjai dr Aschenbrier 
Antal e. i. dékán és dr. Breznay Béla ny. r. tanár, a ki 
a feliratot fogalmazta. 

— A „Religio" sem akart elmaradni. Tudva azt, 
hogy mit köszönhet Magyarország e legrégibb lapja az 
ország prímásainak Kopácsytól kezdve le Simor János 
bibornokig, 34. és 35. számát egy nagy ünnepi számmá 
olvasztva egybe, aranytól ragyogó részletekkel, primási 
színekben nyomatott dísz-számot állit ki, a melynek 
albumszerüleg diszesen bekötött példányát a „Religio" 
szerkesztője fogja átnyújtani, a lap olvasó-közönsége 
nevében is, ő eminencziájának. Ez lesz a legkisebb, de a 
magas Jubiláns iránt való tisztelet, szeretet és hála 
tekintetében nem legutolsó küldöttség. 

Figyelviezetetés. Lapunk ma két számot foglalván egybe, 
szombatén nem fog megjelenni. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Óda. — Simor János. — Gloria in excelsis ! — Omni die ! — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Főpásztor és pásztorbot. — E s z t e r g á m : Ö Eminencziája félszázados papi jubileumának emlékére. — G y ő r : A kitől 
egykor sírva búcsúzott el Győr. -— N a g y s z o m b a t : A „Kis-Róma" biboros főpásztorunk aranyáldozatánál. — Irodalom: Emlékkönyv 

Simor János bibornok arany-miséjének emlékére stb. — Vegyesek. 

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

Budapest 1886 ítudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

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

demény czimzendő. 

KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
NEGYVENÖTÖDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendôk. 

Budapesten, november 3. 36. II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Minden szentek. — A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem Simor János bibornok 
jubileumán. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Halottak napján. — O n n a n , a h o n n a n : Post festa. — N a g y s z o m b a t : 

Még egyszer a Simor jubileumról. — Irodalom: Néhány szó a ,Szent Család kalendáriumáéról. — Vegyesek. 

Minden szentek. 
„Csodálatos. Uram, a te neved, 

mert dicsőséggel és tisztelettel ko-
ronáztad meg a te szenteidet." 

Sz. zsolozsma. 

Az egyházi év immár vége felé közeledik. 
Miután az egyházi év folyamán szent hitünknek 
legfőbb titkait s a keresztény hit kitűnőbb baj-
nokainak emlékét külön-kölön megünnepeltük : 
az anyeszentegyház ma mintegy megnyitja előt-
tünk a mennyország kapuit és oda betekinte-
nünk enged. S mit látuncl ot t? Látunk szent 
Jánossal „egy nagy sereget, milyet senki meg nem 
számlálhatott, minden nemzetből és nemzetségből, 
népekből és nyelvekből a királyi szék előtt és a 
Bárány szine előtt állani, fehér hosszú ruhákba 
öltözve, pálmákkal kezeikben ; és kiáltának nagy 
szóval, Üdv a mi Istenünknek, ki a királyi szé-
ken ül és a Báránynak ! És az angyalok mind-
nyájan a királyi szék körül. És a vének gyüleke-
zetéből egy kérdő hang száll fel: Ezek, akik fehér 
hosszú ruhába vannak öltözve, kicsodák és hon-
nan jöttek ? És felelet hallatszik : Ezek azok, kik 
nagy szorongatásból jöttek és megmosták és megfe-
héritették ruhájokat a Bárány vérében, hem éhez-
nek és nem szomjúhoznak többé ; a nap sem éri 
őket és nem bántja őket a hőséq és letörle az Isten 
minden könnyhullatást az ő szemeikről." Titk. lát. 

A szentek serege ez, kiknek emlékét ma 
végül ünnepeljük ; e nap minden szentek tiszte-
letére levén ünnepül rendelve. És mi méltó tisz-
telettel adózunk e dicsőült lelkeknek i t t e föl-
dön, kiket Isten maga, az ég és föld Mindenható 
Ura, olyannyira megtisztelt és megdicsőitett az 
égben! A szentek tiszteletének legyenek szen-
telve e sorok is. 

Miben áll a szentek tisztelete? A tisztelet 
általában a méltóságnak bizonyos fokát tételezi 

j fel abban, a ki iránt tisztelettel viseltetünk. 
I Mennél nagyobb a méltóság, annál nagyobb 
iránta a mi tiszteletünk is. Minthogy pedig Is-

S ten a legfőbb méltóság az égben és a földön, 
ugyanazért a legfőbb tisztelet Istent illeti meg. 
Ámde mi emberek iránt is szoktunk, még pedig 
méltán, tisztelettel viseltetni; mert minden 
emberben megvan a méltóságnak egy bizonyos 
neme, mely őt tiszteletre méltóvá teszi: az em-
beri méltóság, a halhatatlan lélek, melynélfogva 
minden ember Isten képére és hasonlatosságára 
van teremtve. Az isteni kinyilatkoztatás szerint 
pedig ezen felül az ember az Atyaistennek fia, 
gyermeke, a fiu Istennek testvére, megváltottja, 
örököstársa, a Szentléleknek pedig temploma — 
vagy legalább annak kellene minden keresztény 
embernek lennie. — S habár ennélfogva minden 
ember iránt, különbség nélkül, a tiszteletnek bi-
zonyos nemével viseltetni tartozunk, mindazáltal 
nagyobb tisztelettel kell mégis viseltetnünk azok 
iránt, a kik a társadalomban magasabb polczra 
helyezvék, a kik tudományuk, erényeik, érde-
meiknél fogva mások fölött kitűnnek. S ha igy 
van ez ez életben, ugyan ugy van ez az égben 
is. Nincsen semmi ok sem arra, hogy mi azok-
tól, a kiket i t t e földi életben tiszteltünk, meg-
vonjuk a tiszteletet oda fenn az égben. 

Avagy kik azok a szentek, a kiket mi tisz-
telünk? A szentek azon igazhivők dicsőült lel-

, kei az égben, kik földi életökben az erényre s 
a keresztény tökéletességre törekedtek, magokat 
ez által kortársaik fölött kitüntették, és most 
Isten szine látásában gyönyörködnek szüntelen, 
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vég nélkül örvendvén a győzedelemnek, melye g 
örök üdvösségek ellenein kivivtanak. 

És eme szentek az égben ne volnának tisz-
teletre méltók; e szenteket ne kelljen nekünk tisz-
telnünk ? 

Mi egy Kölcseynknek müveit szellemét, ne-
mes lelkét tiszteljük, tiszteljük egy Deákunknak 
bölcs, egy Zrínyinknek hős, egy Mátyás kirá-
lyunknak igazságszerető lelkét a túlvilágban is; 
s e jeleseinknek nemes tulajdonait követendő 
például tűzzük ki önmagunknak és az utókor-
nak, arczképeinket termeinkben kifüggesztjük, 
téreinkre szobraikat álli t juk, utczáinkat róluk 
nevezzük el, hogy dicső neveik, te t te ik szemeink 
előtt lebegjenek szüntelen: igy örökitvén meg 
emiéköket, irántuk való tiszteletünket, habár ró-
luk s az ő sorsukról és Istenhez való viszonyuk-
ról a túlvilágban hi tünk csak homályos sejtelmet 
csak a mi jeleseinket, a kath. egyház nyújt. És je-
leseit, a szenteket, ne lehetne, ne szabadna, ne kel-
lene tisztelnünk ? a m i szenteinket, kik nem ngyan 
a világi, profán tudományokban, vagy — hogy he-
lyesebben fejezzem ki magamat — nem csak a 
világi tudományokban, de ezen felül egy ezeknél 
még sokkal magasztosabb tudományban is, a 
szentek tudományában tünte t ték ki magokat ; 
kik nem ugyan a politikai, vagy, helyesebben 
szólva, nem csupán a politikai, hanem egy ennél 
sokkal fönségesebb, erkölcsi téren is tündököltek ; 
kik nem ugyan a harezmezőn, vagy nem csupán 
a harezmezőn arat tak babérokat, de ennél sok-
kal nehezebb és nemesebb harezot is vivtak győ-
zedelmesen, harezot, minőről már a pogány bölcs 
is elismeré és bevallá: hogy erősebb és vitézebb 
az, ki önmagát legyőzi, mint a ki a legerősebb 
várfalat ledönti; e jeleseinket, kikről erkölcsi 
bizonyossággal tudjuk azt, hogy az Atyaistennek 
áldottjai, kedveltjei, a Fiu istennek jó barátai a 
túlvilágban; kiknek neveiket mi magunk is vi-
seljük; e jeleseinket ne illenék, ue kellene tisz-
telnünk, kegyelettel emlegetnünk, képeiket, szob-
raikat becsben tar tanunk ? ! Valóban a lélek hal-
hatatlanságát, az örökéletet, magát az erényt 
és minden érdemet, az emberi méltóságot kel-
lene előbb megtagadnunk, hogysem a szentektől 
az illető tiszteletet megvonhatnék. Önmagunkat 
gyaláznék meg, ha szenteinket nem tiszteinők; 
ellenben önmagunkat tiszteljük meg, midőn szen- ! 

teinket tiszteljük. 

Valóban különös és megfoghatatlan, hogy 

lehetnek és vannak keresztények, kik a szente-
ket nem tisztelik; sőt minket, katholikusokat, 
azért, mer t a szenteket tiszteljük, bálványozás-
ról vádolnak; mi több Írásban és nyomtatvá-
nyokban, hirlapokban és tankönyvekben azt fog-
ják reánk, katholikusokra, hogy mi a szenteket 
imádjuk! Nem ta r t juk szükségesnek, de méltónak 
sem, megezáfolni ez alaptalan és igazságtalan vá-
dat, melyet egy hatéves katholikus gyermek 
a kis katekizmusból is megczáfolhat, s bebizo • 
nyithat ja , hogy mi katholikusok, egyedül csak 
Istent imádjuk, a szenteket pedig csupán tisz-
teljük. 

Hogy azonban a szentek tiszteletéről, mi-
I ként az a ker kath. anyaszentegyházban szokás-

ban van, határozott fogalmunk és tudomásunk 
legyen és hogy azoknak, kik bennünket a szen-
tek tisztelete mia t t méltatlanul gúnyolnak és 
rágalmaznak, megfelelni képesek legyünk, nem 
tar tom fölöslegesnek a t r ient i szent zsinatnak 
a szentek tiszteletéről szóló határozatát és ta-
nitását előadni. 

A tr ienti zsinat, tulaj donképen a hit dol-
gában csalhatatlan anyaszentegyház a szentek 
tiszteletéről azt t an i t j a : „hogy a szentek, akik 
immár Krisztussal az égben uralkodnak, az ö imái-
kat Istennek az emberekért felajánlják, s hogy 
ennélfogva jő és hasznos, őket buzgón segítségül 
hini, és az Isten Fia, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusunk, egyedüli Megváltónk és Üdvözítőnk /. Őzben-
járása által az Úristentől nyerendő jótétemények 
végett a szentek pártfogásáért és segitségeért folya-
modnunk." 

A sz. zsinatnak eme határozatából világo-
san kitűnik, 1. hogy mi a szenteket tiszteljük 
ugyan, de nem imádjuk. 2. hogy mi közvetlen 
segélyt vagy jótéteményt nem a szentektől, ha-
nem a szentek esedezése által az Istentől re-
mélünk. 3. hogy mi minden jó t a mi legfőbb 

! pártfogónk és közbenjárónk, Jézus Krisztus ér-
demeinél fogva várunk és remélünk az Istentől. 

Szűnjenek meg tehát a mi elleneink ben-
nünket a szentek tisztelete miat t a szentek imá-
dásával, bálványozással vádolni. Mi azonban ne 
szűnjünk meg a szenteket kellő módon tisztelni 
és segitségül híni. Örvendjünk a szentek dicső-
ségének és pártfogásának; örvendjünk azon fel-
magasztaló viszonynak, mely köztünk és az ég 
lakói, a szentek között létezik, melynélfogva mi 
őket testi lelki bajainkban bizalmasan segitségül 
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hí hatjuk, ők pedig, mint rokonaink, ügyfeleink, 
hitsorsosaink Istennél való esedezésük által raj-
tunk segíthetnek. 

Leginkább pedig kell és illik tisztelnünk a 
szenteket nekünk magyaroknak, kik épp egy szent 
István és a Boldogságos Szűz pártfogásának kö-
szönhetjük nemzeti létünket, győzelmeinket és 
minden dicsőségünket, és a kiknek az ő pártfo-
gásukra továbbra nagy szükségünk van. Azért ma 
buzgóbban, mint valaha fohászkodjunk: Boldog-
ságos szűz Mária, országunk pártfogója, könyö-
rögj érettünk ; sz. István király, hazánk megala-
pítója, könyörögj érettünk! Sz. László király, a 
sz. keresztnek s a Bold. Szűznek buzgó tisztelője 
k. é. ! sz. Imre herczeg, a szüzesség és tiszta er-
kölcs kedvelője, k. é ! sz. Erzsébet királyasszony 
a keresztény jótékonyságnak tündöklő példány-
képe, k. é! és ti Istennek minden szentei, kö-
nyörögjetek érettünk, hogy a ti példáitokat kö-
vetve s a ti utaitokon haladva, egykoron Isten 
szine látásának s az örökké tartó boldogságnak 
veletek együtt mi is örvendhessünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. lrsik Ferencz. 

A budapesti kir . magy. tudomány-egyetem 
Simor János bibornok jubileumán. 

a) A kir. m. tud. egyetem tanácsának felirata : 
„Főmagasságu és főtisztelendő bibornok, berczeg-pri-

más és érsek, kegyelmes ur ! 
Magasztos erények és hatalmas szellemi erők jóté-

konysága nemcsak azon egyes különhatásokból áll, me-
lyekkel azok az emberi életet időnkint gyarapít ják : meg-
kétszerezi ezek értékét a lelkesedés, melyre egész társa-
dalmi körök indíttatnak, ha olyaténképpen érdemesült 
férfin nemes alakját telő életének valamely ünnepélyes 
nyugpontján szemlélik ; ha mindaz, a mit az ilyen odáig 
mivelt, tömör nagyságban szemeik előtt emelkedik és az 
érte járó hála érzete mellett a követésre buzduló elhatá-
rozás támad. 

Főmagasságod áldozárságának ötvenedik évfordulóján 
nemzetünk közérzülete méltán hevül : egyháznagyi és orszá-
gos főúri érdemeinek hosszú sora ez alkalommal diadal-
menetként vonul fel a nemzet emlékezete előtt, hálás elis-
merésre és ünneplésre indítva a közérzület kifejezésére 
hivatott köröket. 

A budapesti magyar királyi tudomány-egyetem 
rectora és tanácsa örömmel csatlakozik a Főmagasságod-
nak azon emlékezetes ünnepen hódoló testületekhez és 
azon buzgó óhajhoz, hogy az isteni gondviselés Főma-
gasságodat az egyház, a trón és a haza javára még 
sokáig éltesse. 

Kelt Budapesten, 1886. évi október 16-án t a r to t t 
ülésünkből." 

b) A hittudományi kar hódolata: 
EMINENTISSIME 

AC REVERENDISSIME DOMINE CARDINALIS, 
PR1NCEPS PRIMAS REGNI ET ARCHI-EPISCOPE ! 

DOMINE BENIGrNISSIME ! 
Quum in caducis et mortalibus, Eminentissime Do-

mine, praeter ea, quae raro prorsus exceptionis privile-
gio multa tempóra brevi explere soient, nihil sit s. Eu-
chario dicente „magnum re, quod parvum est tempore;" 
quumque, Meldensium Aquila teste, nemo sit vere ma-
gnus, nisi Altissimus et quem lile ingenii magnitudine ex-
altaverit et praeclare factorum gloria auxerit : profecto, 
quod Tu, Eminentissime Domine, grandaevae aetatis se-
nectutisque venerandae glóriám, a planta pedis ad ver-
ticem usque nívei iam capitis bene meritorum onustus 
copia ingressus es atque in augusta Tua senectute cul-
men quasi ab omnibus Dei Altissimi ministris desidera-
tum, sed a paucissimis obtentum, jubilaeum dicimus sa-
cerdotii semisaeculare, féliciter attigisti, — hoc si divini-
tus Tibi, Eminentissime Domine, concessum esse profite-
mur, diemque hodiernum, quo non tantum Archidioece-
seos Tuae, sed universae Hungáriáé, immo totius Eccle-
siae inter applausus, aureum, ut ajunt, sacrificium Tuum 
litas, cum omni suo splendore a Domino praeparatum 
esse etiam nos, in Regia Scientiarum Universitate Hun-
garica Theologorum Ordinis Magistri et Scholares simul 
exultantes praedicamus, — divinae omnino institutioni, 
Eminentissime Domine, sacrarumque li t terarum monitis 
salutaribus obsequimur. dicentibus : „ Flaec dies quam fe-
cit Dominus ,• exultemus et laetemur in ea /" 

Et re vera, Eminentissime Domine, — si habent 
cuncti, ad quos nominis Tui gloriam fama pertulit — et 
ad quos rerum publicarum gnaros in terris, rerumque 
divinarum in caelis non pertulisset? — si inquam ha-
bent cuncti mortalium immortaliumque, quod in Te a Su-
peris collatum hac Sacerdotii Tui t r iumphali die, gratias 
Deo agentes, considèrent, admirentur atque per orbem et 
in caelis concelebrent : nos, Regiae Scientiarum Univer-
sitatis Hungaricae Magistri et Scholares Theologi, san-
ctissimo aeque ac dulcissimo vereque, ut ita dicamus, theo-
logico officio deessemus, si in Te non videremus, aut non 
solito multum abundantius effusis gaudiis celebraremus 
hoc, quod ipsa Mater Ecclesia, Tuum hodie in domum 
Dei ingressum solemniore quam unquam pompa salutans, 
et quasi obviam Tibi de tbalamo suo laetabunda proce-
dens, in liturgia sacra canit : Ecce Sacerdos magnus, qui 
in diebus suis piacúit Deo Iu 

Esto igitur Eminentissime Domine, celebrent alii, — 
inter gratiarum actiones, quod Dens Te nobis dédit, — 
alias atque alias animi Tui excelsi dotes et virtutes ac 
indefesse in salutem Ecclesiae ac Patr iae susceptos labo-
res, effecta conditaque ac tradita a Te aeternitati per ur-
bes et vicos opera, numero et magnitudine clarissima ; 
celebr-ent, per nos licet, alii, admirationis promptissimis 
laudibus, felicis ingenii Tui raram vim, haustam a puero 
virili pectore doctrinam et eruditionem partamque mul-
tiplici domi forisque usu sapientiam et consilium, ex qui-
bus, velut e sole fulgentissimo, ultra limites etiam Pat-« 
riae, in universam Ecclesiam radii difFunduntur ; esto sane, 
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Eminentissime Domine, celebrent alii, Musis patriis lati-
nisque, et siquae sunt peregrinis, bene propitiis, animi 
Tui, svavitatis luminibus corruscam nobilissimam indo-
lem, ad ardua et magna natam indeque a prima juven-
tute immotam fort i tudinem, dulcissima in omnes benevo-
lentia temperatam, et quod summum est, exaltatam mu-
nificentia in honorem Dei et generis humani consolatio-
nem adeo mirifica, ut iam nunc, vivus, merito inter ma-
ximos geutis nostrae benefactores habearis : nos interim, 
Eminentissime Domine, nos, Regiae Scientiarum Univer-
sitatis Hungaricae Magistri et Scholares Theologi, om-
nium vel splendidissima encomia superaturos, aut potius 
in unum sertum rite colligaturos speramus, si Te hodie 
ad altare Dei jubilaea gloria introeuntem, cum Sancta 
Matre Ecclesia in l i turgia praecinente, i terum i te rumque 
Sacerdotem et magisterii auctori tate, et ministerii inte-
gri tate et regiminis placida firmitate vere magnum con-
cinimus, quippe qui — ut alia, summa et praeclara, tacea-
mus — traditam Ecclesiae Hnngaricae de infallibili Romani 
Pontificis magisterio üdem, resuscitatis omnium aetatum 
testimoniis in apricum collocatam, mediis in procellis, 
unus' quam maxime solidasti ; matrimonii christiani sanc-
ti tatem, felici ausu in regni comitia prodiens, neque mun-
danae sapientiae illecebris irret i tus neque minis potentum 
terri tus, tr ipudiante gente Tua applaudenteque toto 
orbe christiano, primus in acie fortissime vindicasti ; 
et — quod operum tuorum maximorum vel maximum 
censeri debet, — pacem Ecclesiae, tempestat ibus ruinam 
undique minantibus, inconcussa semperque Serena animi 
tui praesentia ita cum dignitate conservasti, ut clarissimi 
nominis praedecessores Tui, Bánfius, Kanizsay, Széchi, 
Vitéz, Bakots, Oláhus, Forgách, Pázmánus caeterique om-
nes, quorum maximos quosque, — propria Tua magni-
tudinis mensura metiendus, — fellicissime aemularis, Te, 
Eminentissime Domine, in puppi naviculae Ecclesiae Hun-
garicae sedentem cementes, placide quiescant nosque 
in Te Columnam Ecclesiae, Praesidium Pat r iae gentisque 
hungarae in hac turbulenta rerum publicarum tempesta te 
lucidissimum Sidus, ea, quae avorum propria est, pote-
state jubeant revereri . 

Hi sunt, Eminentissime Domine, animi nostri sensus, 
quos virtutum et sapienter ac magnifice a Te gestarum 
rerum recordatio e praecordiis nostris, sicut solis ortus 
olim voces ut dicitur e statuae Memnoneae sinu, tamquam 
e profluo f'onte elicuit, et eo quidem promptius, limpidius 
copiosiusque, quod Tu, Eminentissime Domine, maiores 
quum sint difficultates, Pazmaniana majore constantia de-
fendis Primátus Tui iura et privilégia, e qui bus magi-
sterii nostri et canonum sanctionibus adcomodata digni-
tas et omnis denique docendi auctoritas derivatur. At -
que his reverentiae, amoris et admirationis sensi-
bus ducti fundimus, intercedente Magna Hungarorum 
Domina Tuaque in episcopatu Pa t rona potentissima, ju-
bilaei Tui hoc festivo die preces ad Deum ter Optimum 
Maximum, enixissime orantes, ut nos, Archidioecesim 
Tu am, et totam haue charam Pátr iám, Nestoreo vitae 
Tu ae tempore consolari ac beare dignetur. 

Suscipe, Eminentissime Domine, haec vota pro more 
2 uo benigne et in sacrificio Tuo jubilaeo etiam pro nobis 

Jesum nostrum exora : ut quos Ille divina tr ibuit partici-
pat ione gaudere, humanis non sinat subjacere periculis. 

Qui in reliquo altis Eminentiae Tuae gratiis humil-
lime devoti cum piissimo sacrae purpurae osculo pro-

í funda in reverentia perseveramus. 
Budapestini die 28. Octobris, A. S. 1886. 
Eminentiae Tuae 

obsequentissimi 
in Reg. Scient. Univ. Hung. Theol. Ordinis 

professores. 
c) Az egyetemi ifjúság olvasókörének üdvözlete : 

FŐMAGASSÁGU ÉS FŐTISZTELENDŐ BÍBOROS ! 
MAGYARORSZÁG HERCZEGPRIMÁSA ! 

ESZTERGOMI ÉRSEK ! 
KEGYELMES URUNK! 

Midőn Fömagasságod szine előtt üdvözletünket hó-
dolattal letenni elhatároztuk : felelevenedtek emlékezetünk-
ben azon nagy érdemek, melyeket Fömagasságod elődei 
szeretett hazánk fentartása, vallásunk megerősítése s eme 
sok vérrel áztatot t földnek szellemi és anyagi téren föl-
virágoztatása körül szereztek ; felelevenedtek a hatal-
mas alakok, a hűséges hazafiak, a kitűnő Írástudók, a 
lángszavu szónokok s honunk legnagyobb humanistái. 

Es midőn emlékezetünk az elhunyt nagyokat idézte 
föl : egész valónkat a Mindenható iránt mélyen érzett hála 
tölti be, hogy ily nagy elődöknek minden tekintetben 
méltó utódját üdvözölni nekünk is ju to t t szerencsénkül. 

E g y .félszázad óta teljesiti Fömagasságod azon kö-
telezettségeket , melyeket a szeretet vallása, az emberi 
érzet s a honszerelem követendőkül kiszab ; s teszi ezt 
olyan lelkiismeretességgel, annyi igazi és áldásos szere-
te t te l s annyi hévvel, mely előtt minden jó katholikus 
minden emberbarát , s minden igaz magyar hódolattal ha j -
lik meg. 

De mi nemcsak a haza, a drága nemzet hatalmas 
oszlopát, és az édes magyar nyelv buzgó terjesztőjét üd-
vözöljük a mai napon, hanem Magyarország első egye-
teme megalapí tójának utódjá t is ; mert Fömagasságodban 
él most a megalapí tás dicsősége, s bennünk a tisztelet, a 

j köszönet és a hála, melyet a mi elődeink éreztek a meg-
! alapításkor. 

Fogad ja Fömagasságod hü gyermekeinek őszinte hó-
dolatát, s azon igaz szívből fakadó kívánságát, hogy az 

! I s ten még számos évre nyújtsa meg áldást hozó életét. 
Kelt Budapesten, a Tud. és Műegyetemi Olvasókör 

I 1886. évi október hó 15-iki bizottsági gyűlésén. 
: Szomjas Lajos s. k. Platthy György s. k. 

elnök. alelnök. 
! Orosz Lajos s. k. Kostenszky Géza s. k. 

jegyző. titkár. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest , november 2. Halottak napján. — Hol az 

Isten Lelke őrködik, vezet és igazgat, ott csak bölcs, 
minden szempontból helyes és üdvös alkotásokra lehet 
akadni. Mi csoda, ha a Szentlélek Úristentől kormányozott 
anyaszentegyház minden intézkedéseiben — ha azok igazi 
alapjaira és rugóira tekintünk — annyi emberfeletti czél-
szerüséget, szépséget és bá j t találunk ? 
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precati, ut exautlatos tot annorum serie labores mirifico 
benedictionis suae rore foecundet. Tribuat tibi adhuc an-
nos multos, qui sint tibi nobisque anni copiosae redernp-
tionis et auspicatae salutis. 

Agriae, di 26. Octobris 1886. 
Josephus m. p. 

A-Eppus. 
Esztergom hódolata. 

„Főmagasságu bibornokérsek, herczegprimás, ke-
gyelmes urunk ! 

Eminencziád székvárosa, ős Esztergom és testvér-
városai közönsége, polgári és hitfelekezeti hatóságai, 
közintézetei és egyesületei képviseletében jelenünk meg 
eminencziád magas szine előtt, hogy ez emlékezetes na-
pon, midőn eminencziád a gondviselés kegyelméből annyi 
áldás forrásává vált áldozópapságának félszázadát tölti 
be, Esztergom pedig dicső múltja legszebb napjának 
fényét felujitó, történeti jelentőségű örömünnepet ül, 
eminencziád iránt érzett hódoló tiszteletünknek, hő ra-
gaszkodásunknak és legbensőbb hálánknak adjunk hal-
vány bár, de sziveink mélyéből fakadó őszinte kifejezést. 

E város közönsége át van hatva annak tudatától, 
hogy hazánk városai közt elfoglalt állásának súlyt s tör-
téneti szereplésének jelentőséget adott és ad, hogy tör-
ténete egybeforrott a magyar primások történetével, s 
mióta a magyar nemzet apostola, első szent királyunk 
Esztergom sziklatetején emelte fel az örök üdv világos-
ságára vezérelt népének egyházfejedelmi székét, azóta 
Esztergom érsekeivel örömben, gyászban kilenczszáz éve 
hiven osztozik. Mi lehetne tehát igazabb és természete-
sebb annál, hogy lelkesült örömmel ragadja meg a fen-
séges alkalmat, egyrészt a fennálló történeti viszony fel-
emelő és boldogitó tudatának, másrészt az eminencziád 
iránt mélyen érzett hódoló tisztelet, fiúi szeretet és el-
évülhetlen hála érzelmeinek nyilvánítására? S ha akadna, 
a ki ezen érzelmeink okát kérdezné tőlünk, annak mi 
nem is eminencziád hazafiúi és egyházfejedelmi magas 
erényeinek, országra szóló nagy tetteinek és érdemeinek 
— melyek úgyis elszámlálhatlanok — felsorolásával fe-
lelhetnénk csak; hanem reá mutathatnánk ama tényeire 
és alkotásaira, melyeknek áldásos gyümölcsei egyenesen 
és különösen városunk javára, jólétének, vagy diszének 
emelésére és előmozdítására szolgálnak ; utalhatnánk ama 
nagyszerű építkezésekre, melyeket eminencziád fejedelmi 
bőkezűsége Esztergomban létesített, s melyek által az 
ország egyházfejedelmi széke és Esztergom között létező 
történeti kapcsolatot a korigények kielégítésével megszi-
lárdítani, a bizonytalan jövő eshetőségei és a kapcsolat 
meglazitására, vagy épen megszakítására irányuló ter-
vezgetések ellenében mindenkorra biztosítani, Esztergomot 
legdrágább kincse és történeti öröksége elvesztésének 
veszélyétől megmenteni igyekezett : reá mutathatnánk 
nagy mennyiségben felhalmozott tudományos kincseire, 
nagybecsű művészeti alkotásai és gyűjteményeire, melyek 
városunk diszét oly kiváló módon emelik, hajdani fényét 
látszanak az enyészetből visszaidézni s előkelő hirét már 
az ország határain tul is messze terjesztették : felemlít-
hetnék a városi lakosság szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló közintézeteknek, mint kisded-óvó, iskola- és kór-
háznak részint önálló gazdag alapitások által való léte-
sítését, részint a már fennálló intézetek nagylelkű istá-
polását : szólhatnánk a segélyre szoruló szegényeknek 
bőkezűen juttatott jótéteményekről, büszkén és örömmel 
hivatkozhatnánk ama meleg érdeklődésről, melylyel vá-
rosunk közügyeit kiséri, mely érdeklődésének csak imént 
néhány nap előtt azon minden esztergomi polgár keblét 
büszke önérzettel eltöltő nyilatkozatban adott kifejezést, 
mely szerint eminencziád magát Esztergom város pol-
gárának vallani méltóztatott s ezen lélekemelő nyilatko-
zatát igaz polgári érzületének legfényesebb illusztrácziója 
gyanánt azon nagylelkű alapitványnyal kisérte, melylyel 

a város elaggott és elszegényedett polgárainak sanyarú 
öregségét érző szívvel és bőkezű jótékonysággal meg-
enyhíteni kivánta. Engedje meg eminencziád, hogy ezen 
mindnyájunk emlékezetébe örökre bevésve maradandó 
ünnepi alkalmat használhassuk fel Esztergom sz. kir. 
város hatósága és összes polgárságának a nagylelkű ala-
pítvány felett érzett elévülhetlen hálája és legmélyebb 
köszönete tolmácsolására, melylyel eminencziádnak váro-
sunk iránt korábban is mindenkor tanusitott kegyes jó-
akaratáért és közügyeinknek tettel, tanácscsal és pártfo-
gással való hathatós előmozdításáért tartozó hálánk és 
köszönetünk kifejezését is egybekapcsoljuk. Egyszersmind 
alázatosan kérjük eminencziádat, méltóztassék hódoló tisz-
teletünk, változhatlan hü ragaszkodásunk és mély hálánk 
ezen csekély jelét, melyben ünneplő érzelmeinknek röpke 
szavaknál maradandóbb alakban óhajtottunk kifejezést adni, 
szokott kegyességével elfogadni, ugy mint a jó atya sze-
rető gyermekeinek igaz szivből eredő üdvözletét fogadni 
szokta. S ha ez ünnepi órában kérelemmel is szabad já-
rulnunk eminencziádhoz, ugy az nem lehet egyéb, mint-
hogy eminencziád városunkat, annak közügyeit, intéze-
teit, hatóságát és összes lakosságát ezentúl is boldogitó 
jóakaratában megtartani kegyeskedjék. A Mindenható, 
kinek mennyei kegyelme eminencziád félszázados papsá-
gát annyi áldással tetézte, terjeszsze ki áldó és védő ke-
zét drága élete fölött továbbra is, még igen sokáig s 
áldja meg hazánk, egyházunk és városunk üdvére a lelki 
és testi erők teljességével az emberi kor legvégsőbb ha-
táráig ! " 

A többször megujuló és szűnni nem akaró éljen-
zés után ő eminencziája következő szavakkal fejezte ki 
köszön etét : 

„A meghatottságtól nem találok szavakat. Elég egy 
tekintet az arczia s az meggyőz mindenkit, hogy meny-
nyire örvendek eme most itt lefolyt kitüntetésnek ; a 
sziv és lélek érzelmeit visszatükrözi az arcz és csak any-
nyit mondok, hogy az a tűz, mely szivemben lángol, le-
hetetlenné teszi a beszédet és igy belső érzelmeimet nem 
fejezhetem ki. Legyen elég annyi, hogy én mint e város-
nak polgára, ezen czimet nem csak viselni, hanem betöl-
teni is akarom s óhajtom, hogy a polgári kötelességet 
mindannyian teljesítsük, mert ha a polgári jog teljesíté-
sétől mindannyian át leszünk hatva, e város boldog- lesz." 

A magas Jubiláns válasza 
Ráth K. Budapest főpolgármesterének üdvözlete're. 

„Méltóságos főpolgármester ur! Tisztelt bizottsági 
tagok ! Az ország fővárosa minden magyar embernek 
szivéhez van forrva. Budapest méltán képviseli Magyaror-
szágot és minden magyar hazafi teljes lelkéből kivánja 
azt, hogy Magyarország tündér szép fővárosa minél job-
ban fejvirágozzék. (Elénk helyeslés.) 

Éppen ezért elődeim, a nagynevű primások, kiknek 
én alig tudom nyomdokait követni, féltékenyen megőriz-
ték ama jogot, hogy egyházmegyéjükben legyen az or-
szág fővárosa, és én e jogot szintén hasonló féltékeny-
séggel őriztem eddig és ezután még inkább fogom meg-
őrizni, már most nemcsak mint főpásztor, hanem mint 
Budapest fővárosának polgára. (Hosszantartó élénk él-
jenzés.) 

Tudjuk a történelemből, hogy a rómaiak fősúlyt 
fektettek arra, hogy római polgárok. Cajum Muciutn 
me vocant, civis Romanus sum. üis szent Pál apostol, 
kiről senki sem mondhatja, hogy czimvadász volt, szo-
rongattatásaiban is arra hivatkozott: Romanus sum civis. 

Nekem is az lesz ezentúl egyik főbüszkeségem, hogy 
az ország szép fővárosának polgára vagyok. (Éljenzés.) De 
nemcsak czimzetes polgára akarok lenni, hanem mint 
polgár, teljesíteni is fogom kötelességeimet. (Zajos él-
jenzés ) 

* * 
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Eddig sera feledkeztemmeg soha, a hol megmutatni kel-
lett. hogy mi kötelességem van nekem az én egyházmegyém 
e hőn szeretett városa iránt. (Elénk helyeslés és tetszés.) 
Ezentúl még kevésbé fogom feledni ezt, és a hogy Isten 
tudnom adja. és a mint tehetségem megengedi, valamint 
eddig, ugy ezután is tenni fogok hazám szép fővárosáért. 
(Éljenzés.) 

Azért méltóztassanak elhinni, hogy kimondhatatla-
nul örvendek a bizalomnak, melylyel engem a főváros 
közönsége megtisztelni méltóztatott akkor, midőn pol-
gárai sorába felvett. Fogadják e megtiszteltetésért, 
valamint ama szerencsekivánatokért, melyeket ojy fénye-
sen tolmácsolt méltóságos főpolgármesterünk, (Élénk de-
rültség és hosszan tartó tetszés) hálás köszönetemet és 
tartsanak meg engem most már polgártársi szives jóin-
dulatukban. (»Szűnni nem akaró zajos éljenzés.) 

Királyi Pál beszéde 
a budapesti katholikusok nevében. 

Főmagasságu herczeg-primás bibornok-érsek ur ! 
Magyar hazánk, Budapest fővárosa katholikus pol-

gárainak küldöttei jelenünk meg eminencziád előtt tisz-
teletünk, szeretetünk és hódolatunk kegyeletes adóját 
meghozni ez ünnepélyes alkalommal, midőn főmagassá-
god áldozárságának félszázados évfordulóját a gondvise-
lés áldásából hiveinek s az országnak örömére ünnepli. 

De nemcsak herczegségednek ünnepe e mai nap, 
ünnepe az minden jó magyar embernek e szép hazában, 
mert hiszen ama szent keresztség óta, mely által akkorig 
pogány nemzetünk első királyával az érseki székvárosban 
az esztergomi érsek apostoli ténykedésével a keresztény 
népek családjába lépett, az idő óta történelmünk az esz-
tergomi érsek személyében nemcsak az ország összes egy-
házainak, vallás- és istentisztelet védelmezőjét és felvirá-
goztatóját látta és tisztelte, de látta és tradiczionális ke-
gyelettel ragaszkodott magas személyökben alkotmányunk 
egyik első és főoszlopához, ama bennök mintegy meg-
személyesített hazafiúi szellemhez, mely prímásainkat min-
den időn át az oltárnál és a szószéken, a törvényhozás-
ban és a király tauácsában, s midőn az idők viharai ugy 
kívánták, bandériumaik élén az ellenség előtt is hiveik és 
honfitársaik sorában elszántan, bátran, önzetlenül küzdeni, 
tanácsolni, vezetni, — s ekként nemzetünk számára a jö-
vőt, az alkotmányos szabadságot, az ország békéjét s te-
rületi épségét megvédeni, fentartani s messze századokra 
utódaiknak biztosítani tanítottak, lelkesítettek. 

Eminencziád a történelmünkben e fényes polczon 
kimagasló nagy elődeinek legméltóbb utódja. Nem üres 
már a fehér lap, mely esztergomi érsekké s közjogi ren-
dünk alapján herczegprimássá történt kineveztetésekor e 
magas minőségben még betöltésre várt. — A magyar 
közönség hálásan tekint vissza a lefolyt évtizedekre, me-
lyeknek tartama alatt főmagasságod az esztergomi érse-
ket nemcsak mint hiveinek a legfényesebb egyházi eré-
nyekkel feldíszített főpásztorát mutatta be, de ugyanak-
kor őt mint az emberiség jótevőjét, szenvedők és nélkü-
lözök atyai pártfogóját, népünk fáradhatlan oktatóját, er-
kölcseiben, honszeretetében buzgó, türelmes és áldozatkész 

» -

nevelojet ismerteté meg, és hódolatra ragadá. Fenkölt 
szellemének áldásos hatását érzi és köszöni tudomány 
és művészet, egyházi és polgári irodalom ; lánglelkének 
és bőkezűségének nagy alkotásai pedig ugy az egyházi, 
mint a polgári téren korunk haladásának ékesen beszélő 
bizonyítékai, melyek nagy nevének a haza halhatatlanai 
közt szolgálandnak emlékjeleül aere perennius. 

Mi, mint eminencziád főpásztorsága alatti hivek élő 
tanúi, sok oldalról részesei vagyunk nagymérvű jótékony-
ságának, ismerjük fényes érdemeit, s hódolunk azoknak 
s éppen e hódolat és hála az, mely bennünket ezúttal 
főmagasságod kegyes szine elé vezet, hogy annak, kit a 

király legmagasabb kegyelme esztergomi érsekké kineve-
zett, s kit isteni vallásszerzőnk római helytartója az egy-
ház bíboros herczegei közé iktatott, mi is, egyházmegyé-
jének szerény hivei, megjelenjünk, hogy tiszteletünk, sze-
retetünk, és hódolatunknak adjunk kegyeletes kifejezést. 

Ez őszinte szívből fakadó hő óhajainkat ez üdvözlő 
féliratuukba foglalva, van szerencsénk főmagasságod-
nak alázatosan benyújtani, s ennek kapcsában benyúj-
tani főpásztori méltóságának eme jelvényét, mint mai 
örömünneplésünk emléktárgyát. Fogadja eminencziád 
hivei szeretetének ez egyszerű, de őszinte tolmácsolását 
kegyesen ; tartsa meg fővárosi hiveit további atyai ke-
gyessége és jóindulatában, s hallgassa meg Isten hő fo-
hászunkat, kinek kegyelméből legyen főmagasságod őre 
és apostola hitnek és egyháznak, támasza a trónnak és 
királynak, védője a-hazának és szabadságának, öröme és 
reménye hiveinek, jóltevője az emberiségnek, teljes jó 
egészségben, igen sokáig." (Lelkes éljenzés.) 

A herczeg-primás az üdvözlő beszédre igy válaszolt : 
„Az ünnepélyességeknek, melyeknek most tanúi 

vagyunk, kezdeményezői a budapesti katholikus hivek 
voltak. Az ő kezdeményezésük elhatott Kárpátoktól 
Adriáig, felébresztvén a katholikus híveket. E kezdemé-
nyezésük oly áldozatkészséggel párosult, mely ritkítja 
pár já t s mely hirdetni fogja az ő nemes szivüket és hü 
katholikus meggyőződésüket. E remek pásztorbottal, 
mely jelvénye az Isten által az én kezembe adott kor-
mányzatnak, fogok holnap az Isten oltára elé lépni 
(Élénk éljenzés) és ott el fogom rebegni az áldást elő-
ször a magyar apostoli királyért, (Élénk éljenzés) ő Fel-
ségeért, kit az Isten sokáig éltessen ; azután a nemzetért 
és hazámért és annak szép fővárosáért, Budapestért. (Za-
jos éljenzés.) 

Katholikus híveimnek irántam tanúsított szeretettel-
jes ragaszkodását mélyen meghatva köszönöm. Engedjék 
meg, hogy ez alkalommal rámutassak azon varázserőre, 
mely az ő kezdeményezésükben feküdt. Ez mutatja, mily 
hatalmas Budapest katkolikusainak szava, mennyit tehet-
nek a vallás és egyház dicsőségére, az emberiség közja-
vára, ha erre megvan, a mint tudom, hogy megvan ben-
nük az akarat, főleg és első sorban vallás-erkölcsi tekin-
tetben. Még egyszer fogadják mélyen érzett köszönetemet." 
(Hosszantartó zajos éljenzés.) 

VEGYESEK. 
*** Erzsébet királyné üdvözlete : 

„Fogadja eminencziád sikerdus lelki atyaságának 
50 éves jubileuma alkalmából legőszintébb szerencsekivá-
nataimat és azon óhajomat, hogy az egeknek ura még 
számos éven át engedje, miszerint ön áldásdus működését 
szent vallásunk és szeretett hazánk javára gyakorolhassa. 

Erzsébet." 
*** Rudolf trónörökös szerencsek ivánata: 

„Fogadja félszázados áldozárságának mai ünnepélye 
alkalmából saját és nőm, a koronaherczegné legszívélye-
sebb szerencsekivánatait. Rudolf.'1 

— Rómában f. hó 28-án a s. Bartolcmeo al Isola 
templomban, mely Siraor J . bibornok herczeg-primás ő 
emjának védnöksége alatt áll, szintén megünnepelték az 
aranymise emlékét. Az ünnepélyen képviselve volt a pápa, 
és a római osztrák-magyar nagykövetség magyar tagjai 
magyar díszben voltak jelen. 
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Kiválóbb nyilatkozatok 
föm. és f t . Simor János bibornok, hgprimás ötvenéves 

áldozári jubileuma alkalmából. 

XIII. L e o p á p a ü d v ö z l ő i r a t a . 

Leo Papa XIII. 
Dilecte Fili Noster, Salutera et Apostolicam 

Benedictionem. Fausta iterum brevi illucescet dies, 
qua quinquaginta abhinc annis altare Dei sacra 
mysteria celebraturus aseendisti. In hoc haud 
exiguo mortalis aevi spatio adeo sacerdotalibus et 
pastoralibus virtutibus claruisti, ut plurima et 
magni ponderis mérita (um coram Ecclesia, tum 
coram hominibus sis consequutus. Itaque minime 
dubitamus, quin gens hungarica, inter cujus pas-
tores primum obtines gradum, amoris, obsequii 
et aestimationis luculenta testimonia in hoc 
felici eventu Tibi exhibere gestiat. Huius com-
munis laetitiae Nos quoque, qui praecipuum erga 
Te, Dilecte Fili Noster, benevolentiam fovemus, 
participes sumus. Quare vehementer Tibi gratu-
lamur Deum salvum et incolumen Te servare et 
ab Eo ferventer petimus, ut per longam adhuc 
annorum seriem Tibi vitam augeat, ut Strigo-
niensis perinsignis Metropolis prudentiae, cari-
tatis, scientiae zelique tui fructus diutissirae per-
cipere valeat. Ulterius vero Nostrae dilectionis 
Signum Tibi praebere cupientes caelatam gemmam, 
Nostram referentem imaginem, una cum his lit-
teris acl Te mittendam curavimus. — Benedic-
tionem denique Apostolicam ex intimo corde 
depromptam Tibi Dilecte Fili Noster, Clero et 
populo Strigoniensi, ac cunetis iidelibus Hunga-
ricis peramanter in Domino iinpertimus. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXI. 
Septembris, Anno MDCCCLXXXVI. Pontificatus 
Nostri Nono. Leo P. P. XIII. m. p. 

Kivül: Dilecto Filio Nostro Joanni tituli S. 
Bartholomaei in Insula S. R. E. Presbytero Car-
dinali Simor Archiepiscopo Strigoniensi Strigonium. 

Legfelsőbb királyi kézirat. 
„Kedves Simor, bibornok-herczegprimás ! 
Aldozárságának félszázados évfordulóját kegye-

lettel ünnepli önnel nemcsak a fopásztori kormánya 
alatt levő Anyaszentegyház minden egyes tagja, 
hanem mondhatni, vallás különbség nélkül az egész 
ország, és pedig méltán, mert önben nemcsak az 
országnak erényekben gazdag, első főpapját, ha-
nem a fenkölt szellemű hazafit is tisztelve sze-
reti. Örömmel használom fel részemről is ezen 
ünnepélyes alkalmat önnek legbensőbb szeren-

csekivánataimat azon biztosítással kifejezni, hogy 
évek hosszú során át az egyház, ngy mint a trón 
és az állam körül tántorithatlan hűséggel szer-
zett sokoldalú fényes érdemei mindenkor felejt-
hetetlenek lesznek előttem, kérve az isteni gond-
viselést, hogy áldást árasztó életét az egyház és 
a haza javára, az emberi kor legvégső határáig 
tartsa meg. Kelt Bécsben, 1886. évi október 26. 
Ferenc-z József, s. k." 

Dr Haynald Lajos bibornok 
üdvözlő beszéde a püspöki kar nevében. 

Eminentissirne et Reverendissime Domine, Sanctae 
Romanae Ecclesiae Cardinalis, 

Princeps Primas Regni Hungáriáé, Archi^piscpe, 
Domine Benignissime ! 
Dum semisaecularem insignis illius diei memóriám 

plaudentibus sum mis Regni nostri viris et laete accla-
mante populo hungaro solemniter obimus, quô Eminen-
tia Vestra — benigno divinae providentiae, fideles aeter-
norum Suorum circa salvandum genus nostrum consilic-
rum servos e mortalibus eligentis, nutu —. sacerdotio 
initiata et ad altaria Domini locata fuerat , ut sacrificium 
humanae redemptionis a Jesu Christo olim in cruce per-
actum Eâdem etiam ad aras operante in mundo perenne 
fieret : 

singulariter gloriatur Episcopatus Hungáriáé, cuius 
non solum primam cathedram occupât Eminentia Vestra, 
sed summum quoque lumen et decus est, quod in prae-
sentibus suis membris jucundo conspectui Ejusdem se 
sistere posset gratulabundus de eo, quod splendidis in-
genii dotibus et benevolis cordis aífectibus, quibus Ean-
dem ornatam cernit, longa et juxta communes rerum 
bumanarum vices rara annorum series ab Omnipotente 
addita fuerit fine eo, ut Eminentia Vestra pio et zelosô 
primum sacerdotali, tum episcopali servitio illustraret 
Ecclesiam suatn sar.ctam, sublimium virtutum splendore 
recrearet et aedificaret populum electionis, summosque 
divini amoris circa genus humánum scopos feliciter pro-
curaret. 

Nec immerito gloriamur. Fideli etenim memoria 
tenemus ea, quae rerum actarum tabulae oculis spiritus 
nostri sistunt per Eminentiam Vestram in linea cuncto-
rum, quae gesserat, officiorum pie suscepta et pleno cum 
successu consummata, — dum ad limina Sacerdotii pa-
storali munere zelose fungebatur, profanae juventutis 
sacraeque sobolis instructione et formatione occupatur, 
dum porro praecellenti gubernii civilis muneri admota 
gravissimis Ecclesiae rebus prudenter, pie utiliterque 
serviebat, denique in sublimi Episcopatus dignitate gre-
gem dominicum magna cum dilectione insignique cum 
spirituali fructu gubernavit. 

•Quorum omnium recordatione laeti non possumus 
non divinae providentiae pro tantis Suis donis in Emi-
nentiam Vestram profusis maximas imo ex corde agere 
gratias, Eminentiae autem Vestrae longaevam aetatem 
cum plena corporis valetudine adeptae sincere congratu-
lari, divinum rerum humanarum Moderatorem demisse 
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orantes, ut cui tanta tribuerat, ulteriora quoque et ara-
pliora adhuc corporalia et spiritualia bona, plenum que 
serae, jucundae et validae senectae beneficium largiatur, 
concedens, ut Eminentia Vestra Ecclesiae Sanctae, cha-
rae patriae, Regis Apostoliéi throno et generi humano 
quam diutissime incolumis et vegeta servetur, largisque 
laborum Suorum pastoralium fructibus onusta in aevum 
ter felix et beata vivat! 

0 emincncziája meghatottan válaszolt. Elmondta, 
hogy ezt a jubileumát is, éppen ugy mint 25 éves püs-
pöki jubileumát, egész csendben, félrevonulva óhajtotta 
megülni. De anvyi „protestatio" érkezett hozzá, hogy 
végre kénytelen volt maradni. Es most látja, úgymond, 
hogy jól tette. Mert a püspöki kar testületi megjelenése, 
a mely az ö jubileumának fénypontja, fényes tanúságot 
tesz arról, hogy Magyarország püspöki karát nem csupán 
a hitegység köti össze, hanem a testvéri szeretetnek gyen-
géd szálai is : a minek látása bizonyára a legüdvösebb 
épülésére szolgál nemcsak a popságnak és a híveknek, ha-
nem azoknak is, kik „non sunt ex nobis.11 Végül forró 
köszönetet mondott ö emjáivk az üdvözlő biboros érsek 
urnák és a püspöki kar többi megjelent tagjainak testveri 
szeretetök e megható nyilvánításáét t. Testvéig csók volt a 
testvéri érzelmek kifejezésének megpecsételése. 

Dr Samassa József egri érsek 
üdvözlő levele. 

Mearum esse partium duxi, igy szól a classicus 
tollú érsek papságához, ut praecelsis virtutibus et meritis 
claro Cardinali, Principi Primati Archi-Episcopo Strigo-
niensi Joanni Simor, quinquagesimum natalem diem 
sacerdotii sui celebranti, meo et curae meae creditae 
dioecesis nomine gratularer. Argumentum gratulationis 
huius e vestro etiam, ut credo, voto heic in notitiam 
vestram perfero. 

Eminentissime Domine Cardinalis, 
Princeps Primas Regni Archi-Episcope ! 

Revoluto quinquaginta annorum orbe ab inito 
sacerdotalis ministerii tui exercitio, fieri non potuit, ut 
calentibus catholicae pietatis studiis et omnium fere ordi-
num regni certantibus officiis, ad sacerdotii tui gratula-
tionem et honorem, tacito in sinu laetitiam et vota reti-
nerem, quem et laborum ac vigiliarum societas tecum 
coniunxit, et summum officium tuum in perpetuum gra-
tum tibi devinxit. 

In hoc singulari dignationis divinae tibi collato 
dono adorandum agnoscimus consilium dementis Dei tibi 
nobisque tanto mirabilius gratificantis, quanto certius est, 
res nostras praeeipue in tua niti vita. 

Nam quis est omnium tam ignarus rerum, tarn ru-
dis in domesticis, tam ineuriosus communis nostrae salatis. 
qui non intelligat, e tua unius pendere vita prosperum 
rerum nostrarum eventum ? 

Novis in dies deviae scientiae exitiosis doctrinis 
mentes moresque in discrimen vocantur, ambitioso venalis 
eloquentiae mendacio populis illuditur atque quaedam veri 
et iusti obscuritas inducitur, et dissensio inter ill os etiam, 
quos concordia coniunctissimos esse oporteret. Studiis 
enim et consilio inter se dissident. Alii dubitant, quid 
optimum esset, alii quid expediret, alii quid deceret, 
nonnulli etiam quid liceret. 

Sed quod calamitosissimum est, concupiscentia divi-
tiarum omnes fere ordiues invasit. Yirtutem opulentia 
vincit, eamque gloria, honores et potestas sequuntur. He-
bescit virtus, et animus a vero ad voluptates deficit, nec alia 

iam agitatus cogitatione, quam aut argenti ad avaritiam, aut 
amoenitatum ad delectationem, aut supellectilis ad delicias, 
aut epularum ad voluptates. Omnia iam bona vilia sunt : 
fides, probitas, iustitia, pudor, pudicitia. Nam ad virtu-
tem una et ardua via est, ad pecuniam qua cuique libet 
contenditur, et bonis et malis adiumentis ea coiiflatur. 
Omnia se ita habere, inter omnes constant. 

Tempora haec ilium iam exoptant et fiagitant ma-
gistrum ac ducem, qui magna instructus eruditione, con-
silii plenus, integerrima vita clarus. auctoritate gravis, 
dando sublevando glóriám adeptus, miseris perfugium, 
calamitosis solatium, bonarum artium praesidium, per 
omnia caelitibus ipsis ingenio quam hominibus propior, 
cum strenuis virtute, cum modestis pudore, cum integris 
abstinentia certet, quive id solum existimet habere ratio-
nem, quod habet iustitiam, et ut paucis verum absolvam, 
qui esse malit, quam videri bonus, cui itaque ad simu-
landa negotia nullum est ingenium, nulla ad temporibus 
callide inserviendum natura. 

His iam te notari ac designari, quis non intelligat ? 
Te meliorem, et ad res nostras accomodatiorem non di-
cam reperire, sed ne optare quidem, aut etiam cogitando 
informare poteramus ducem ac magistrum. 

Nam quae tandem vitae tuae pars non eiusmodi 
fuit, ut in ea quum semper reperirent boni, quod imita-
rentur, nihil reperire possent improbi, quod calumnia-
rentur. 

E t quis édita a te sapientiae, fidei, probitatis, con-
stantiae privata et publica monumenta pronus non vene-
retur, quis egregium in pupillos auiorem, in pauperes 
liberalitatem, in egenos benignitatem, in artes bonas mu-
nificentiam non admiretur ? 

Tanta et tam praeclara f'acinora fecisti. ut ne ini-
mici quidem queri quidquam audeant, nisi de magnitu-
dine tua. 

Sed tarnen praeter caeteras unam egregie mirabilem 
in te comperimus virtutem, id agendi iugiter, ut qualis 
haberi velles, talis esses. 

Haec laus tua est, non item temporis. In praesenti 
enim benevolentia blanditiis et assentando colligitur ; 
gloria simulatione et ostentatione, ficto non tantum ser-
mone, sed et vultu exoptatur et habe tur : specie virtutis, 
aut civitatis, perpetuae festivitatis elaborata arte pro sua 
tantum magnitudine dimicatur. Maior famae sitis est, quam 
virtutis. 

At haec longe absunt ab ingenio tuo. Una omnium 
vox est, neminem esse, qui maiore libertate sententiam 
diceret, qui minus ad gratiam loqueretur, qui, quae vera 
ac recta erant, constantius aut animosius tueretur. Non 
dixisti bonum malum, nec malum bonum. 

Haec laus tibi propria est et tanta, ut monumentis 
tuis adlatura sit finem aetas; at haec tua animi constan-
tia florescet in dies magis ita, ut quantum operibus tuis 
diuturnitas detrahet, tantum afferat laudibus. 

Quare gaude tuo isto tam excellenti bono, et fruere 
cum gloria, tum natura et moribus tuis. 

Sed fama tenet, te nimis crebro dicere : satis te tibi 
vixisse. Esto. Sed id tum comprobarem, si aut tibi soli 
viveres, aut si tibi soli natus esses. 

Verumtamen multa nos premunt mala, multa urunt 
vulnera, quibus praeter te nemo mederi potest. 

Merito itaque omnes, qui res nostras salvas esse vo-
lunt, hortantur et obsecrant, ut vitae et saluti consulas 
tuae, omnesque tibi etiam laterum oppositus pollicentur. 
Nam nulli viro bono tanti est lucis usura, quin de sua 
aliquid detractum vita libenter, si possit, in tuam conférât. 

Sed unde orsa est, in eodem terminetur oratio. Ac-
cipe, quas hac solennitate dignas promere gratulationes 
gestiunt corda. Accipe, quae nomine etiam cleri et po-
puli Archidioecesis meae pietatis, observantiae et amoris 
tibi dico vota, Deum misericordiae et totius consolationis 
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Mikor a természet mintegy haldokolni készül, nem 
örök halálra, hanem téli álomra, melyből van szép kike-
let, gyönyörű feltámadás : a halottak birodalmába vezeti 
az anyaszentegyház hivő gyermekeit, hogy a szefetet, 
mely az írás (En. én. 8, 6) szavai szerint, „erős mint a 
halál," túllépje a korlátokat, melyeket az idő vont, a földi 
zarándokolás alkot, a test és lélek összetartozandósága 
létesit. A „Credo" kilenczedik hitczikkelye megtestesülve 
áll előttünk. A „szentek egysége" élő, mintegy látható 
és érezhető alakot ölt magára. Mintha nem a földön járna 
az anyaszentegyház, ugy tesz ő ma, ugy tett ő tegnap. 
Egyik kezén a hit világa által megdicsőült tagjait, másik 
kezén a szeretet müvei által szenvedő tagjait összefűzi, 
hogy a hit és a szeretet hatalma egy nagy és titokzatos 
testté összeforraszsza az Isten látásában boldog és irigy-
lendő pályavégzett, a számtalan veszélyek és bajok kö-
zepett küzdő, és az isteni igazságosság és szentség alkotta 
kinokban szenvedő tagokat. 

S ha vigaszt, bizalmat és reményt önt a vándor 
lelkébe a tekintet, melyet tegnap dicsőült testvéreire fel-
felé vetett, akkor ugyancsak vigaszt, bizalmat és reményt 
szerez a pillantás, melyet ma a tisztitóhelyen szenvedő 
lelkekre vet a hit. Vigaszt ama tudat által, hogy azok-
nak, kik önmagokon segíteni nem képesek, segithet; bi-
zalmat amaz igazság által, hogy az irgalmas irgalmat ta-
lál ; reményt ama biztos kilátás által, hogy a mily mér-
tékben másoknak mérünk, ugyanilyennel fognak majd 
nekünk visszamérni. 

Ha a világ koszorúkat fon, virágokat hint, diszt 
létesit ama nagy nyughelyeken, hol a boldog feltámadás 
pillanatát várják azoknak testei, kiknek lelkei az Urban 
kimúltak, akkor a kegyelet tényét gyakorolja, mely ha 
ment a hiúságtól és öndicsőitéstől, dicséretreméltó; de ha 
az anyaszentegyház az imádandó miseáldozat, a buzgó 
ima és a cselekvő buzgóság tetteinek érdemszerző, eleget-
tévő és könyörgő hatalmával leszáll a tisztító helybe, 
akkor a legtisztább és önzetlenebb szeretet müvét viszi 
véghez, mely soha el nem fogy sem érdemben, sem ered-
ményben. Mily nagy a szeretet hatalma, mily nagy a 
szerető anyaszentegyház gondoskodása! Ott is segíteni, 
hol minden emberi ajk elhallgat, hol minden emberi erő 
eltörpül, hol a pusztulás müveire némán és megtörve te-
kint a fájdalom, ott is jót tenni, áldást osztani és könyö-
rületességet gyakorolni, arra csak az isteni szeretet, arra 
csak az isteni igazságtól felvilágosított elme képes. 

Vájjon kivánhat-e az elválás csapásától földre súj-
tott ember valami vigasztalóbbat, valamit, mi édesebb 
balzsamot, hathatósabb gyógyirt csepegtethetne a sajgó 
kebelre, mi a kétsébeeséstől, vagy az oktalan fatalismus-
tól biztosabban megmenthetné, mint ezt az igazságot: 
credo in sanctorum communionem . . . et vitám aeternam ? ! 

S vájjon nem az emberi sziv leggyöngédebb érzel-
meit tépi-e szét ama szánandó tévedés, mely vagy a túl-
világi létet tagadja, vagy a segítség lehetőségét meg nem 
engedi ? Vájjon nem az embert, azt az embert, ki leg-
inkább szorul segítségre, az igazán és mélyen gyászoló 
embert teszi-e boldogtalanná, ki a keresztény hitágaza-
tok oly szoros és benső koszorújából kitépi ama virágo-
kat, melyeket az életben maradó egyedül hasznosan szen-

telhet drága halottainak ? Vájjon nem az esztelen köny-
nyelmüség vagy az oktalan fatalismus karjaiba kergeti 
egyenesen a lelkeket ama merénylet, mely szentségtörő 
kezekkel kitöri a Krisztus által lerakott alapból ama 
köveket, melyeken saját reményünk, bizalmunk és viga-
szunk épül ? 

Megnyugtatni, pillanatokra megnyugtatni az em-
bert, ki könnyelműen átmegy az életen, melynek élveit 
mohón keresi, nem nehéz dolog ; el kell némítani a lel-
kiismeretet és megvesztegetni azt a szigorú bírót, kit ki-
irtani ugy sem lehet; de megnyugtatni és kielégíteni a 
gondolkodó észt, mely saját jövője felett elmélkedik, 
megnyugtatni a szerető, gyászoló szivet, mely nem akar 
bezáródni a sirhant poraival, azt sem a frivolitás, sem a 
bölcselet, azt csak a hit teheti meg. 

S azért adjunk hálát az Istennek, hogy a hit vilá-
goságában megismertük a vigasztaló igazságot. De quid 
proderit fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera 
autem non habeat ? Hanem ha a hit csalhatatlanul ta-
nítja a segítség lehetőségét : ragadja meg a szeretet a 
segítség minden eszközeit és tegye valóvá, a mi oly 
könnyen lehetséges. S ha a szenvedő lelkek iránti szere-
tet nem birna elég hatást gyakorolni, akkor legalább in-
dítson meg az okos önszeretet. Nincs biztosabb mód, 
nincs hálásabb tér érdemek szerzésére, mint a szenvedő 
lelkeken való segítség. „Akarod ember, mondja szt. Ágos-
ton, hogy az Isten könyörüljön ra j tad? Ugy iparkodjál 
a tisztitóhelyen szenvedő embertársadon könyörülni. Mert 
ugy fog rajtad az Isten könyörülni, aminte te könyörülsz 
felebarátodon." 

„Qua mensura mensi f'ueritis, eadem remetietur vobis." 
Ne feledkezzünk meg erről, különösen mi, kiknek 

kezébe malasztjainak gazdagságait letette az U r ! ? 

Onnan, a honnan. Okt. 30. Post festa. — A fő-
városi liberális sajtó meghozta hódolata adóját a szellemi 
nagyságnak, a halhatatlan müvek alkotójának, a tudomány, 
művészet, irodalom kifogyhatatlan bőkezű pártfogójának, 
és mit legelőbb kellett volna említenünk, annak, ki gya-
korlatilag mutatta meg, mikép kell az egyházi vagyont 
kamatoztatni a^ örök életre a ker. irgalmasság cseleke-
deteinek gyakorlása, Isten dicsőségének és a hivek lelki-
üdvének előmozdítása által, meghozta, mondjuk, hódolata 
adóját a bibornok herczeg-primásnak, Simor János ő 
eminentiájának aranymiséje alkalmából. 

Az ünnepélyes napok elmultak, az ország biboros 
főpapja szokott mély érzelmével adott hálát Istennek a 
vett jókért, köztük azért, hogy az ő szolgálatában meg-
érni engedte aranymiséjét. Azóta az idő villámgyorsa-
ságot felülmúló kerekén szédítő sebességgel peregnek le 
a perczek, hogy mind közelebb hozzák a gyémánt-mise 
pillanatát. Az elmúlt országos ünnepély alkalmából 
méltán hangoztatták a dicshymnusokat, méltán fűzték a 
babérkoszorút az ünnepelt halántéka körül ; drága gyöngy-
szemek, értékes kövek mind a megénekelt érdemek, de 
ezek mind csak gyümölcsei a talajnak, melyből származ-
tak, a keresztény katholikus elveknek, melyeknek az ünne-
pelt főpap buzgó hirdetője, gondos ápolója volt, melyek-
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roi a font koszorúban megemlékezni a fővárosi sajtó 
megfeledkezett. 

Pedig e ponton fordul meg minden. Lelkesedést 
meríteni, nagy tettekre felbuzdulni, egy hosszú élet lán-
czolatán keresztül törhetlen buzgósággal és soha ki nem 
fáradó, inkább a szemlélőt csodálatra ragadó és kifárasztó 
erélylyel mindig előre és előre törve kitartani, ezekhez 
oly elvek öntudatos átérzése és átértése, ez elveknek az 
életre oly hatású ismerete szükségeltetik, minőt csak a 
ker. kath. hit hirdet. Szalma lángot, szalma tüzet, egy 
pillanatnyi felhevülés, egy megtetsző, vagy tetszésre szá-
mító gondolat is szülhet; de állandót nem alkot, kitar-
tást nem nyújt, az életet magasabb szempontból át nem 
karolja, csak a ker. kath. tanok elveinek követése, mert 
a kath. elvek életelvek. 

Lelket emelő az Isten alkotta természet valamely 
szép vidékét szemlélni, gyönyörködtető valamely remek 
festmény szemléletébe elmerülni, egy színpompájában 
diszlő rendezett kert kellemes érzést képes előidézni, 
mert a szemlélő mindezekben feltalálja az eszmét, a gon-
dolatirányt és egységet, mely alkotásuk előtt lebegett : 
mily fenséges látvány lehet egy érdemekben gazdag élet 
egyes momentumait egy koszorúba fűzve szemlélni, hol 
az összhang a gondolat, az érzés és tettek közt oly 
praegnans kifejezést nyer ? Mily magasztos lehet látni, 
hogy a gondolatot folyton egy fény világítja meg, az ér-
zelmeknek folyton egy iránytűje, a tetteknek egyetlen 
rugója van? Mily bámulatraméltó a téveszmék légkörében, 
melyek napjaink levegőjét betöltik, el nem tévedni, az 
érzelmek hullámzásai közt az egyensúlyt folyton fel tar-
tani és a tettekben soha fél uton megnem állni, hanem 
mindig egészen tenni ? Ámde mindezt eszközölni csak az 
örök, változhatlan kath. elvek képesek. 

Ily egyháznagyot ünnepelt a napokban hazánk, ily 
egyháznagy tetteit magasztalták, és méltán. De keresték-e 
gondolkozásmódjának, érzelmeinek, tetteinek forrását? 
Sajnálattal ismételjük, hogy ezt nem tették. Azért tesz-
sziik mi, teszsztik, hogy épen az, ami éltető elemét ké-
pezi a nagy egyháznagynak, épen az ne hiányozzék leg-
alább utóhangként ünnepélyéről, rámutatunk a ker. kath. 
elvekre, melyek fényes lángként világítják be életét, éle-
tének minden mozzanatát az utolsó izig. 

A ker. kath. elvek Istentől, a legtökéletesebb egy-
ségtől és az öszhang legtökéletesebbjétől származ-
nak. A mint forrásukban egyek, ugy maguk az elvek közt 
is a legtelj 

esebb öszhang uralkodik ; öszhangot szül-
nek követőik egész lényében, öszhangot szültek a ma-
gyar Sión nagy papjának esze, szive és tetteiben. Egyed, 
család, haza, egyház, a nagy világtársadalom iránytűjü-
ket mind a kath. nagy elvekben találják fel ; és ha szi-
lárdan, a jólét és boldogság körében akarnak élni, követ-
niök kell azokban. Hűség, áldozatkészség, az erények telje 
azokban leli forrását ; tudomány, művészet azokban lelik 
emeltyűjüket. Ezt hirdeti a magyar Sión főpapja szavai-
ban, tetteiben ; amit tesz azt mondja, amit mond azt te-
szi, mind a keresztény kath. elv alapján. Emel templo-
mokat, ékesiti Isten egyházát, alapit iskolákat, előmozdítja 
a haza boldogságát, hűséget tanusit az egyház, a király 
iránt, óvja a családi tűzhely szentségét, pártolja a tudo-

mányt, istápolja a szegényeket: — nézzétek honnan me-
ríti erejét, megmondja önmaga, olvassátok beszédeit, fel-
találjátok önmagatok ; amit találtok, nem más lesz, mint 
a ker : kath. elvek gyémánt szilárdságú követése. 

Tekintsetek el egy pillanatra az elvek, a nagy tet-
tek ingathatlan alapjától, szemléljétek azokat különválva 
önmagukban és nem láttok egyebet, mint érzéketlen hal-
maz kőtömegeket, élettelen érez és faanyagokat, melyek 
sem ész, sem szívhez nem szólanak ; de adjátok ezekhez 
a szellemet, mely őket alkotta, az elveket, melyek szül-

! ték a tetteket : még a holt anyagok is megélénkülnek, 
mozogni kezdenek, elménk és szivünkhöz szólanak, meg-
hatnak, megindítanak, lelkesedést szülnek, nemes tettekre 
ragadnak. Az az életelv, mely a tetteket sugallta, mely 
az egyes részekből egy nagy egészet alkotott, a kövek 
egygyé forradásából, a szegek beillesztéséből, az aranyba-
foglalt keretekből stb. lelkünkbe is életet önt, minket is 
u j életre hiv, buzdít és felemel. 

Ily életosztók Simor alkotásai, mert a ker. kath. 
elvek kifolyásai; és mi a vidékről az ünnep nyolezadán avval 
hódolunk a nagynevű főpapnak, hogy tetteinek forrására 
mutatunk, őt, mint a ker. elveknek hazánkban első rangú 
apostolát tetteiben mutatjuk ki, az elmék figyelmét ide 
irányozzuk. Napjainknak vannak nézeteik, véleményeik; 
de nincsen biztos irányelvük, nincsen a vezérférfiaknak, 
hogy az egyházban mindenha létező változhatlan elveket 
kövessék, erős akaratuk. A Simor-jubileum meghozta az 
alkalmat, hogy rámutatva a tettekre és azok alkotójára, az el-
méket a létező iránytű és erős akarat megfigyelésére tereljük. 

Végezzünk kitűzött feladatunkkal. Nagy tettekben, 
az egyház, a haza, az emberiség körül szerzett érdemek-
ben dúsgazdag főpapot ünnepelt az ország, a fővárosi 
sajtó ; elismerték, magasztalták érdemeit, mellőzték, hon-
nan azok származtak, ker. kath. elveit: sietünk pótolni 
a hiányt, oda helyeztük a tettekre — a ker. kath. elve-
ket — mint azok zománczát. Most csak egy van hátra, 
hogy a sajtó beismerje, hirdesse a kath. elveket, mint 
minden nagy és tartós alkotás szülőanyját ; mert dicsőí-
teni a tettek nagyságát, azok alkotóját, de megtagadni 

; azok létokát, legalább is nagy következetlenség. Igen, 
I hirdesse e tettek után a sajtó a ker. kath. elveket, tegye 
! fel evvel mai dicsőítésének koronáját, fonjon majd ujabb 
j koszorút a dicsőitett egyháznagy fejére és ha majd hó-

dolatát a gyémánt-mise alkalmával fényes papirra irva be-
mutatja : mutassa be egyúttal megtérésének szivébe irt 
nemes levelét is : és akkor legyen meggyőződve, hogy ez 
lesz Simor János ő eminentiájának, kit a dicsőítés meg-
hat, de el nem szédít, legnagyobb öröme, életének leg-
boldogabb napja, és ő a ker. elvek győzelmének dicsőí-
téséért a magáét szívesen elengedi. dr Veterán. 

Nagyszombat, okt. 28. Még egyszer a Simor-jubi-
leumról. — 

Nagyszombat Esztergom után aránylag legtöbbet 
köszön bíboros áldornagyunk kegyességének : azért sza-
bad legyen nekünk e lapok hasábjain még a következő 
feliratoknak helyet kérni. 

A nagyszombati érseki vicariatus tanító-egyletének 
felirata a következő : 
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Főmagasságú és Főtisztelendő Bibornok, Herczeg-
Priraás és Esztergomi Érsek Úr ! 

Kegyelmes Főpásztorunk, Szeretet t Atyánk ! 
Elérkezet t a várva várt magasztos nap, melyen 

Eminencziád az egész magyar-hazai h i tbuzgó kathol ikusok 
őszinte hálájának, legmélyebb tiszteletének és legt isz tább 
szeretetének nyilvánításai között ötven év u tán az U r 
oltárához lép, hogy felszentelt kezei az ú j szövetség 
szentséges aranyáldozatát mutassák be a Mindenhatónak. 

Ötven esztendő népek, ál lamok s egyesek életében 
nevezetes korszakot képez. 

Eminencziád ötven éves áldozópapsági működése 
nemes és jótéteményekben kifogyhatat lan szivének fényes 
bizonyítéka. 

Egész élete nyitott könyv, melynek lapjai t Emi -
nencziád önfeláldozó szeretetének, kristálytiszta je l lemé-
nek dicső tettei egyházunk s hazánk felvirágozása körül 
szerzett halhatat lan érdemei kéjîezik. 

Kegyelmes Főpásztorunk nevét a történelem Kliója 
hazánk tündöklő egyháznagyjainak Pan theonjába irta fel 
nagyszerű elődje Pázmány Péter mel lé ; s méltán és jogo-
san, hisz Eminencziád az ő jellemének örököse, miként 
ezt főpásztori körlevelei, nemkülönben tudományos iratai 
és beszédei tanusi t ják. 

Egyházmegyénknek legtöbb, az emberiség boldogi-
tását czélzó intézménye Eminencziád k i fogyhata t lan 
fejedelmi bőkezűségét fennen hirdeti. A tudomány, művé-
szet, társadalom, egyház, t rón és haza ol tárára hozott 
áldozatai mind megannyi ércznél ta r tósabb emlékkövek, 
melyek Eminencziád emlékét megőrzik, mig igaz magyar 
honfisziv dobogni fog hazánkban. Eminencziád kegyelmes 
szine elé ötven évi áldásdús működése emlékére nemzetünk 
geniusa mai nap az elismerés, hála és szeretet koszorújá t 
teszi le érseki zsámolyához, ki egész életét nemzetünk-
nek szentelte. 

Es mi katholikus tanítók Eminencziádban a leg-
jobb és legmélyebben szerető atyát t iszteljük, kit a Min-
denható gondviselésszerűleg főpásztorunknak szemelt ki, 
hogy mi s majdan özvegyeink és árváink Eminencziád 
védőszárnyai alatt vigaszt és megnyugvást leljenek. 

Számos alapitványai és intézményei a tanitók iránti 
kiváló szeretetének bizonyitékai. 

Eminencziádban, ki az ár tat lan szivű kisdedeket 
leereszkedő bánásmódjával kebléhez emeli, mi a ka th 
népnevelők példányszerű eszményképét, magát Jézus t 
szemléljük. 

Ötven éves nyilvános pá lyája i rántunk - tanusi tot t 
szeretetének szakadatlan lánczolata. Miért is egyesületünk, 
mely Eminencziádban kegyelmes védőjét, és legnagyobb 
jótevőjét tisztelni szerencsés, mai napon hódoló fiúi ra-
gaszkodással és őszinte hála és szeretet érzelmében borul 
le Emincziádnak aranyáldozata bemutatásánál a Minden-
hatóhoz, kérvén őt, miszerint Eminencziádat, a magyar 
Sión méltó büszkeségét, a legkegyelmesebb és szeretetre 
legméltóbb Főpásztort , a tanitók legjobb a ty já t viruló 
testi és szellemi épségben az emberi kor véghatárá ig 
szentegyhazunk és nemzetünk javára szent kegyelmével 
tetézni méltóztassék. 

Istenünk, ki a szeretet Istene vagy, hallgasd meg á j -
tatos fohászainkat ! 

Kik fiúi hűséggel és hódolat tal szent jobbjá t csó-
kolva vagyunk Eminencziádnak 

Nagyszombat , 1886. október 28. 
Legalázatosabb szolgái : Boltizár József, fölsz. püs-

pök, érseki helynök, tiszteletbeli elnök. Regéczy József, 
elnök, Peczkó Antal, jegyző. (Vége köv.) 

IRODALOM.*) 
Néhány szó a „Szent Család" kalendáriumáról.**) 
Magyarország legnagyobb missióját ez idő szerint 

a „Szent Család képes népnaptár a" képviseli. 
Két igénytelen plébános sikra szállott a ka th . nép 

érdekében, hogy ellensúlyozza az erkölcstelen sa j tó befo-
lyását a népre. 

A kathol ikus nép öntudat ra ébredt, a szerény kez-
demény által mintegy életre keltve. 

Ma már egy óriási tábor küzd az ellenfél óriásával. 
Aki az irodalmi termékek sorsát figyelemmel kiséri, nem 
kerülhet te ki figyelmét különösen a naptárirodalom, mely 
a legtöbb szerencsével t a r t j a fönn magát azon érdek szol-
gálatában, melyhez szegődött. 

Es az e fajú i rodalomban ismét két vezérharczos áll 
a többiek élén, tekintve el terjedtségöket . Az egyik az 
úgynevezett Dzsentri Naptár, mely sikamlós kifejezései-
vel legtöbb tér t hódított ott, ahol a sikamlósságot szeretik. 

A szolid erkölcsök, a tiszta vallásosság legtekinté-
lyesebb képviselője a naptár irodalom terén a „Szent Csa-
lád képes népnaptára.u 

E két irány körül forog hazánkban milliók értelme, 
milliók szive. Ter t ium non datur. Mindenki vagy az egyik 
irányt, vagy a másikat karol ja föl, aszerint, amint vagy 
oda van már szoktatva, vagy a körülmények oda terelik. 

Melyik oldalon lesz a győzelem ? Az Isten kezében 
van. Ha Isten akar ja , győzelmet ad szent ügyének a mi 
közreműködésünk nélkül is. 

Ha azonban el tekintünk a legfőbb intéző, az Ur Is-
ten közbeszólásától, és az emberek közreműködésének mér-
tékét veszszűk szemügyre, könnyen eldől a kérdés. 

Addig, mig az el lentábor minden követ megmozdit, 
sőt mint alkalmam volt értesülni illetékes oldalról, egye-
sülnek, hogy szétrobbantsák a müvet, melyet a két pécs-
egyházmegyei plébános emberfölötti erőfeszítéssel létesí-
tet t , a mi táborunk, ahelyet t , hogy növekednék, fogyat-
kozik. A túloldalon fokozott erőkifejtéssel, a mi részünk-
ről, hanyat ló fáradt erő áll szemben. Pedig, tekintve a 
„Szent Család képes népnaptáráíl-nak ugy béltartalmát, 
mint kiállítását és olcsóságát, páratlanul áll a világiro-

*) Helyszűke miatt jelen számunkban legnagyobb sajnála-
tunkra ki nem adhattuk Dr Dankó praelatus már múltkor jelzett 

I jubiláris müvének behatóbb irodalmi ismertetését, valamint Ven-
czell A. „Jubiláris primások" czimü alkalmi müvének méltatását, me-
lyeket legközelebbi számunk fog közölni. 

**) E szózat szives közlésére felkéretnek a „M. Állam", „Havi 
Közlöny", Veszprémi Közlöny", „Közművelődés", „Kath. hittérités 
Lapjai", „Papok Lapja", „Jézus sz. szive Hírnöke", „M. Katholikus", 
„Egri Népújság", „Egri Egyházmegyei Közlöny", „Népiskolai 
Tanügy", „Uj magyar Sión" stb. stb. kath. lapok. — P. Angelikus. 
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dalomban: ami csak ugy lehetséges, hogy jeles munka-
társai lemondanak minden anyagi haszonról és a két 
szerkesztő sem kiván anyagi ju ta lmat felemésztő fárad-
ságáért, sőt az eléjök tűzött szent czélra is örömmel fo-
gadják azt a szegény két és fél krajczárt , mely ki jutna 
példányonkint, ha a nagy tömegben nyomato t t példányok 
mind elfogynának. 

Ezen óriási küzdelmet, ezen bámulatos munkaered-
ményt figyelembe véve azt kellene hinnünk, hogy nincs 
széles Magyarországban az az öntudatos kath . pap , aki ezer 
lelkesedéssel fel ne karolná e müvet, mely hü munka-
társa a hitoktatónak az igazság megvédésében, jobb keze 
az erkölcstanitónak, erős támasza a nemzetgazddsznak és 
nélkülözhetlen segitsége a józan művelődés apostolainak ; 
azt kellene hinnünk, hogy a kath. népnevelés hivatott ba j -
nokai, a tanítók mint az egyház és iskola mellett nélkü-
lözhetlen nevelési eszközt kivétel nélkül használják e nap-
tár t és a jánl ják minden alkalommal. 

Higyjük-e, vagy ne higyjük ? 
Ezt a közel jövő muta t j a meg. 
A helyzet magaslatán álló ügybuzgó papok támo-

gatásának sikerült két hó alatt 25 ezer példányt elter-
jeszteni. A két plébános megrendelte a másik 25 ezer 
példányt és el van készülve . . . a katasztrófára . . . leg-
alább a lelkesedés négyévi statisztikai összehasonlitása e 
szomorú kilátást nyomja előtérbe. 

Engedjük elbukni a legszentebb ü g y e t ? 
Lesz-e aztán bátorsága még valakinek felvenni a 

zászlót, melyet a közöny kicsikart a zászlótartók kezéből 
s azokkal együt t a földre teri tet t ? 

Nem akarok e sorok közlésével senkire sem tola-
kodni, hiszen állásom szerénységet parancsol. De meg nem 
tagadhat tam magamban az embert, hogy fel ne ja jdul jak 
akkor, midőn érzem a fagyos lehelletet, mely kioltani ké-
szül népem kebléből a legszentebb érzelmeket . 

P. Angelikus. 

VEGYESEK. 
*** ^ a király, a mint előre hirdetve volt, 

m. hó 30-án személyesen is elment Esztergomba kifejezni 
tiszteletét és jókivánatait ő eminencziájának, a magyar 
Sión biboros főpásztorának. 0 felségét ez ú t jában Tisza 
Kálmán miniszterelnök is kisérte. Sok mindenféle kom-
mentárt fűztek lapok és egyesek a protestáns miniszter-
elnök ez esztergomi látogatáshoz. Nekünk elég legyen 
konstatálni a tényt, hogy Esztergom várfokán, a hol szent 
István király a róm. kath. egyházat megalapítot ta , f. hó 
30-án ott állt egymás mellett, napfénytől körülárasztva, 
Magyarországnak ez időszei'int három leghata lmasabb 
férfia : a király, a primás és a miniszterelnök — tiszte-
letből a primás i ránt ! 

*** ^ eminencziájának hódoló üdvözletére m. hó 
30-áu ő felsége az apostoli király Esztergomban a követ-
kező választ adta, a mely — Tisza jelenlétében elmondva 
— mintegy bölcs visszavonása a hires aradi leczkének. 0 
felsége igy szólott : 

„A magyar katholikus egyház prímásának 
székhelye, az első apostoli elődöm, szent István 
király dicső emléke által megszentelt ős Eszter-
gom iránt mindenkor sok kegyelettel viseltettem. 
A kegyelet ujabb nyilvánítása mellett köszönet-
tel fogadom hódoló tísztelgésöket s szivemből 
kívánom : engedje az- isteni gondviselés, hogy 
szent hivatásukat az egyház és a haza javára 
még évek hosszú során át jelenlegi érdemdús 
főpásztoruk bölcs vezénylete alatt és annak pél-
dája nyomán teljesíthessék." (Hosszan tartó zajos 
éljenzés.) 

= A ka locsa i biboros érsek , dr Haynald Lajos 
ur ö emja a főmegyéje területén működő egyházi iskola-
lá togatókat azzal tüntet te ki, hogy megengedte nekik a 
violaszinü öv hordozását . 0 emjá t ezen elhatározásra 
egyrészt kétségkívül az általa alkalmazott iskolalátogatók 
működésével való megelégedése, másrészt a népoktatás 
ügye iránti meleg érdeklődése birta. Ezen kitüntetés 
alkalmából megemlitendőnek ta r t juk , hogy a magas kor-
mány — a kir. tanfelügyelők támogatása czéljából — 
szintén alkalmaz hiv. iskolalátogatókat, kiknek nagy 
része azonban — tisztelet a kivételnek — méltán meg-
érdemli az iskolakerülő czimet, melylyel a közönség által 
t isztöknek hanyag, illetőleg semmiféle teljesítése miatt 
felruházva lőnek. 0 emja semmi jóban sem kívánván 
elmaradni, amint a magas kormány kinevezte a kir. tan-
felügyelőket s azokkal lá togat ta t ta az iskolákat, ő is 
meglá toga t ta t ta a hatósága alatti iskolákat boldog em-
lékű Kubinszky Mihály akkori tanfelügyelője által min-
den évben, pedig az iskolák hiv. látogatása a ker. espe-
resek u t ján azelőtt is divott a kalocsai főmegyében. 
Kubinszky halálával ő emja az ügy érdekében állónak 
találta, hogy terjedelmes egyházmegyéje népiskoláinak 
felügyeletét öt egyén között oszsza meg, mivel egy 
egyénnek a lehetetlenséggel határos a főmegye minden 
iskoláját évenkint meglátogatni s behatóan megvizsgálni. 
Ezen intézkedés következtében lehetségessé vált, hogy 
minden évben, minden iskola a hiv. iskolalátogatók által 
körülményes megvizsgálásban részesüljön és tényleg ré-
szesül is annyira, hogy ő emja az ő tanfelügyelői hivatala 
u t ján képes bármikor minden egyes népiskola körülmé-
nyeiről kimerítően értesülni. Es ez igy van j ó l : mert 
csak ily uton lehet a tanügyet előbbre vinni. Vajha ezen 
igen hasznosnak bizonyult intézmény a többi egyházme-
gyében is meghonosit tatnék ! (Közoktatás.) 

Sajtóhibaigazitások. A ,Religio' ünnepi számában előfordult 
következő sajtóhibákat kérjük ekképen kiigazitani •• 2. versszak 3. 
sor Öt te kérjed helyett Otet kérjed 7. versszak 2. sor ekitik helyett 
ékiti 8. versszak 7. sor szüntelen helyett szünetlen 9. versszak 1. sor 
0 segéljen helyett 0 segéljen 10. versszak 2. sor Oh terólad helyett 
Csak terólad 10. versszak 3. sor Csak tisztítsd meg helyett Oh tisztítsd 
meg 11. versszak 5. sor eget helyett éget 14. versszak 3. sor azt he-
lyett itt 16. verszak 2. sor szörny helyett szenny 25. versszak 6. sor 
üdvöd helyett üdvös. — P. Angelikus. 

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

3udapest 1886 Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papncvelde-utcza 8. sz.) 



gjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

erdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 
évre helyben s posta-

küldéssel 5 í r j . 
rkesztn lakása :Buda-
t ,VIII„ József-körut 

hova a lap szellemi 
zét illető minden kül-
lemény czimzendő. 

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

NEGYVENÖTÖDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden jj 

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

ben, intézendök. : 

Budapesten, november 6. 37. II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanídmányok : A lelkipásztorkodás köréből — Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : Simor jubileum 
a Simor-intézetben. — B u d a p e s t : Egy fölötte érdekes szabadkőműves körlevél Olaszországból. — N a g y s z o m b a t : Még egyszer 
a Simor jubileumról. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-László-Társulat. Irodalom: Monimentum quinquagenariorum sacerdotii Eminen-

tissimi Domini Joannis Cardinalis Simor. — Vegyesek. 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Azóta, hogy utolsó levelemet megírtam, egy 

kissé le kelle szállanom az „írói dicsőség" ma-
gaslatáról, s oda kellett guggolnom a zöld asztal 
végére, hogy 12 '/2 évi áldozárságom és 8 évi 
plebánoskodásom után visszafojtott lélekzettel 
várjam prosynodalis examinatoraim ajkairól a 
kérdéseket és ezek után — az Ítéletet. Az Ítélet 
nem volt valami igen kedvező, mert bár appro-
batiót nyertem, de ezt non „cum laude." Mind-
azonáltal meg vagyok elégedve, bár némelyek 
váltig erősitik, miszerint ily eredmény valóságos 
vereség, s rám nézve egyúttal ujj mutatás arra, 
hogy „firkálás" helyett inkább tanuljak. Jó, hogy 
a dolog engemet illet; én pedig tudom, és ér-
zem, hogy eddigi lelkipásztorkodási leveleim 
mind megannyi tanulmányok, melyek, bár néha 
csipős zamatjuk volt, átalában mégis azért let-
tek közzétéve, hogy eszmecserét provokálva tisz-
tuljon a helyzet, én pedig — tanulságot merít-
sek. Igy kérem tekintetni ezentúl közleményei-
met ; s igyekezni fogok szorgalmam által leg-
alább a ft. szerkesztő úrtól a „cum laude "-t 
kiérdemelni. 

Utolsó levelemben megemlékeztem azon sok-
féle alkalmakról, melyeket a lelkipásztor gyü-
mölcsözőleg felhasználhat. A jegyesek oktatásá-
ról különösen is szólottam. A nagy szünet után 
szinte nehéz lenne megtalálnom az elejtett fona-
lat, ha egyik igen tiszlelt lelkésztársam azt egye-
nesen a kezembe nem szolgáltatná. 

Ft. Horváth Lajos, győri szentszéki ülnök, egy-
házmegyei biráló, a magyar történelmi társulat-, s 
az Árkádiáról nevezett római akadémia tagja, 

győrujvárosi plébános, szétküldötte az általa 
kiadandó és szerkesztendő kath. hitszónoklati 
folyóiratnak, mely „Borromaeus" czimet visel, 
első mutatványfüzetét. 

Már megint predikácziók ! — fogja sok pap-
társam mondani — úgyis van már nálunk több 
ilyen folyóirat, ki győzne mindegyikre előfizetni ! 
Azonban igen kérek mindenkit, legyen szives 
figyelmesen átolvasni az előfizetési felhívást, és 
aztán tanulmányozva átlapozgatni magát a füze-
tet. Nem egyszerűen predikácziókról van itt a 
szó, melyeket az ilyen folyóiratok főkép azok 
számára szolgáltatnak, kiknek szokásuk vagy 
kötelességük óraszámra prédikálni, s hosszú be-
szédek megkészitésére nincs idejük vagy kedvük; 
hanem it t az Isten igéjének rendszeres, tüzetes 
és mindenoldalú müvelésének és feldolgozásának 
tervével találkozunk, a milyen a mai korban 
felette szükséges és óhajtandó, ha ugyan az Is-
tennek örök igéjét a merő sablonszerüség meg-
unt formájába belefullasztani nem akarjuk. 

„Czélom — mondja az előfizetési felhivás, 
— nem csupán az egyházi szó- és gyónószékre 
szorítkozni, hanem a lelkipásztorkodás terén elő-
fordulható mindazon alkalmakra, a hol és a mi-
kor papnak beszelnie kell, paptársaimnak mon-
danivalót nyújtani." 

Ezen czélhoz megfelelően van berendezve a 
füzet tartalma, mely rendes vasárnapi és ünnepi 
predikácziókon kivül alkalmi beszédeket is tar-
talmaz. Hasznát veheti tehát nem egyedül az a 
lelkész, a ki csakis vasár- és ünnepnap hirdeti 
az Istennek igéjét, hanem az is, a kinek időn- • 
kint rendkívüli alkalommal rendkívüli funkcziója 
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akad, s ezt a szent ige hirdetése által akarja 
hatásosabbá tenni ; vagy az is, aki rendes lel-
készi teendői, a szentségek és szentelmények 
kiszolgáltatása mellett, bár kevesen vannak is 
jelen, ezen keveseknek mégis óhajt némi szóbeli 
felvilágosítással, buzdítással vagy vigasztalással 
szolgálni. S a mint értesülve vagyok, s már is 
a füzetből látom, nemcsak az úgynevezett ünne-
pélyes alkalmakra lesz tekintet , midőn az ese-
mény mivolta és a confluxus populi követeli a 
beszédet, hanem olyan esetekre is, melyeknél 
csak kevesen képezik a közönséget, sőt még a 
gyóntatószék is kellő figyelemben részesül. 

A prédikácziókra nézve különösen dicsérendő-
nek tartom a füzet belső lapján a munkatársak-
hoz intézett azon felhívást, hogy a beszédek ter-
jedelme ne legyen több, mint 6—7 lap. Minden-
esetre igen czélszerü, ha a beszédek rövidek, 
mert ritka ember az, aki a hosszú predikácziót 
egészen elolvassa, Nagy szolgálatot tehetnének 
rövidke tar ta lmi vázlatok is, melyeket kiki a 
maga szája ize szerént kitölthet és kidolgozhat. 
Sok papnak elég themával kedveskedni, többet 
nem kiván. 

Az alkalmi beszédekre, amennyiben predi-
kácziók, ugyanazon óhajtást hangsúlyozom, vala-
mint azt is, hogy az alkalmi szónok a hallga-
tóság hangulatára való tekintetből ne használja 
a megszokott formát, hanem egy kissé térjen 
el attól. Ezen eltérés pl. nyilatkozhatik a be-
kezdés valamivel fellengzőbb kifejezéseiben, a 
felosztások, s lehetőleg a, kathedrai oktató mo-
dornak mellőzésében. Ha az alkalom amúgy is 
már tanulságos, erre a körülményre elég rámu-
tatni . s inkább az érzelmek fokozására, üdvös 
elhatározások felkeltésére kell a logondot és fá-
radságot fordítani. Semmi esetben se legyen pedig 
az alkalmi vagy ünnepi beszéd hosszadalmas, mert 
a hallgatóság egész ünnepi hangulatát tönkre teszi. 
Kivételt ebben vagy igen hires szónokok, vagy 
r i tkán fellépő dignitások tehetnek, akik ugyanis 
ezen tulajdonaik által képesek a figyelmet vala-
mivel hosszabb ideig is lebilincselve tartani . 

Há t ra vannak a rituális beszédek, melyek-
kel némely egyházi funkczióinkat, ha nem is 
minden esetben, de néha mégis kisérni s igy 
ünnepélyesebbé tenni szoktuk. I t t sok a kivánni 
és tisztázni való. Annyi bizonyos, hogy szabad-
ságában áll a lelkésznek a szentségek és a szen-
telmények kiszolgáltatásakor beszélni. Még min-
tákat is találunk a szerkönyvben, melyek útmu-

tatásul szolgálhatnak. Ezeket illetőleg sokan azt 
vélik, hogy okvetlenül felolvasandók és pedig 
ugy, ahogyan „elő vannak irva." Mások azok 
mintájára szabadon beszélnek. Sokan vagy a 
„minta" felolvasását vagy más hason tartalmú 
beszédet kötelességnek tar t ják , mások nem, és 
nem is gyakorolják. Nem fejtegetem azt, köte-
lesség-e, nem-e, rituális beszédeket tartani, csak 
azon meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy 
pár rövid és szivből jövö szó minden alkalom-
mal megteszi jó hatását. Nálunk, ahol a rítusok 
latin nyelven végeztetnek, a jelenlevők vagy 
épen a résztvevők valósággal szomjúhoznak egy 
kis Isten igéje u tán ; vágyva vágynak hallani 
pár szót, mely az ő nyelvökön megnyugtassa 
őket a felvett szentség vagy szentelmény hatása 
iránt. Enélkül rítusaink igazán hidegek, és nem 
tud teljesen érvényesülni a felvevőknek alanyi-
sága. Pedig ez a dispositio igen fontos. Nem 
szükséges mindig a részletes oktatás, elég a de-
klaráczíó! e szentség vagy szentelmény hasznai-
nak és hatásának, hogy ugy mondjam, szóbeli 
közvetítése és konstatálása, mely az illetőnek 
végtelen nagy megnyugtatására szolgál. Történ-
hetik ez a szertartás előtt vagy után, vagy pedig 
előtte fa utána. 

Nem szükséges egész programmbeszéd, s a 
tárgynak teljes kimerítése, elegendő egyik-má-
sik momentum, egy-egy felmerülő gondolat. Ha 
pl. keresztelek, nagyon unalmas és terhes dolog 
lenne, a keresztségről szóló egész tan t per lon-
gum et latum a keresztszülék és bába előtt ki-
fejteni. Elég, ha a keresztanyát figyelmeztetem, 
minő értelme van az ő szerepének, s felhívom, 
hogy a gyermek nevében feleljen az egyház kér-
déseire. A keresztség után befejezésül pl. kijelen-
tem, hogy a, gyermek megtisztult az eredendő bűn-
től, felvétetett az Isten gyermekei közé, Krisztus 
egyházába, s ú j ra szivére kötöm a keresztanyá-
nak, igyekezzék a gyermek nevelésénél és egész 
életén át segédkezet s támogatást nyújtani. Vagy 
pedig: kijelentve, hogy most már a gyermek az 
egyház tagja, keresztény életre köteles, felajánlom 
őt Istennek, a bold. Szűznek oltalmába, különö-
sen pedig a felvett név égi hordozójának párt-
fogásába, hogy az ő vezetése mellett mint jó 
keresztény élhessen s halhasson meg, s igy oda 
juthasson, hova most felvétetett, az Isten fiai-
nak, a szenteknek dicső seregébe stb. Elég pár 
sornyit mondani vagy olvasni, s máskor kissé 
változtatni Reflexióim kiinduló pont já t a jelen-
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toségteljes keresztelési szertartások egyike-má-
sika is képezheti. 

E tekintetben szélsőségeket tapasztaltam. 
Rendesen intelem nem adatik; ha pedig nagy 
urnák gyermeke születik, akkor meg egész pre-
dikácziót kénytelenek a jelenlevők végighallgatni. 
Igy van a házasságkötésnél is. Sok plébániában 
egyátalán soha sincs házassági intelem, ha pe-
dig fényes az esküvő, uri a násznép, vagy a pap 
rokoni vagy baráti viszonyban van az illetőkkel, 
akkor meg az egész növénytan szőnyegre kerül, 
s nincs vége a virágnyelvnek és a koszoruf'onás-
nak. Vagy pedig az egész intelem merő érzel-
géssé fajul el. 

Ft. Horváth Lajos urnák a „Borromaeus" -
ban közlött esküvői intelme igen sikerült rituá-
lis beszéd. Van benne komolyság, a nyilatkoza-
tokban határozottság, figyelmeztető jóakarat, egy-
bekötve papi áldáskivánatokkal. S igy tűnik 
ki a házassági frigy hordereje, szentségi jellege: s a 
papnak egyházszolgálati ténykedése is igy gya-
korolja a jelenlevőkre az ő teljes hatását. Ahol 
esküvői intelem nem tartatik, ott az esküvést 
rendesen merő formalitásnak és látványosságnak 
tekintik, s az oda sereglők ugy viselik magukat, 
mintha nem is szentség kiszolgáltatásáról volna 
szó. Alkalomadtán ezt bővebben szeretném meg-
beszélni; most csak annyit, hogy az egyes lel-
kipásztori funkczióknak a nép nyelvén való ki-
fejezése és közvetítése mondhatatlanul sok ha-
szonnal jár, s egyes ily felmerülő esetekben 
közelebbi eredményt szül pár rövid szó, mint 
tüzetes alkalmon kivül a szertartásoknak s azok 
jelentőségének akármilyen hosszú fejtegetése. S 
ha a „Borromaeus" ezen és hasonló lelkészi 
funkcziókhoz, megfelelő mondani valókról gon-
doskodik, s a szoros értelemben vett u. n. ritu-
ális beszédeket és intelmeket azáltal igyekszik 
átalánositni és megkedvel cetni, hogy azokat sok-
oldalú feldolgozással változatosakká és minél 
érdekesebbekké teszi: ugy megérdemli, hogy tap-
sokkal és sokszoros gratulácziókkal fogadjuk és 
teljes erőnkkel pártoljuk. 

A ki az ily terv iránt helyes érzékkel bir, 
a kit ily törekvés lelkesiteni tud, s a ki az Isten 
igéjének ily módon való alkalmazását és feldol-
gozását szükségesnek tart j a, az a „ Borromaeus "-
ban szellemi kincstárt nyer, de egyszersmind 
közeget arra, hogy e tekintetbeni üdvös mun-
kásságát kifejthesse és értékesíthesse. 

Örvendező szivvel ajánljuk tehát ft. Horváth 
Lajosnak, a bizonyára sokak előtt már régóta 
ismert és kedvelt hírneves népszónoknak „Bor-
romaeus" czimü hitszónoklati folyóiratát, azon 
jó kivánatunkkal együtt, hogy a sok tekintet-
ben hézagot pótolni kivánó vállalat minél na-
gyobb anyagi és szellemi pártolásban része-
süljön1) Egy plébános. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 4. Simor jubileum a Simor-

intézetben. — Volt a sok fényes küldöttség között ma egy 
hete Esztergomban egy szerény küldöttség is, melyet 
azonban a nagyszivü magas jubiláris biboros nem keve-
sebb kegyességgel fogadott. Mert hisz' az ártatlan gyer-
meksereg hódolatát, ő eminencziája Budapesten levő 
szemefényének íidvkivánatait, a nagy nevéről elnevezett jó-
zsefvárosi Simor-intézetben levő több mint 700 gyermeknek 
imáját és hálás könyörgését vitte a kegyes alapitó elé. 
Eredeti módon voltak ezen üdvkivánatok egybefoglalva. 
A diszes ezüst-brokát kötetben, mely külső tábláján egy-
szerű elegantiában a Simor-intézet sikerült aquarell-képét 
tüntette fel, az Ízlésesen kiállított ajánláson kivül az egyes 
osztályok csoport-fényképei voltak elhelyezve, az ovodá-
ba járóktól kezdve a YI. osztályig. Mindegyik csoport-
kép mellé az illető osztály felfogásához mért, rövid, velős' 
és talpraesett köszöntések voltak csatolva. Megindulással 
fogadta az intézet igazgatójának ft. Kanovics Béla plé-
bánosnak rövid, de szívből eredő szép szavait és az emlék-
albumot a magas jubiláris alapitó, és kegyesen elbocsá-
totta a küldöttséget. Kedves folytatást nyert a tisztelet, 
hála és szeretet ezen nyilvánítása magában az intézetben. 
Miután a ritka buzgalmu hitoktató, f t Venczel Antal már 
előbb ismételten megmagyarázta a nagy nap jelentőségét, 
a hálás növendékek mindannyian szt. gyónásukat végez-
ték oly példás áhítattal, hogy még a jó testvérek is épül-
tek raj tuk. Október 31-én reggel 7 órakor a fent di-
csért hitoktató az intézeti kápolnában a legméltóságosabb 
oltári szentség kitétele mellett szt. misét mondott, mely 
alatt megindító ájtatossággal mindannyian az Ur Jézus 
szentséges testét szivükbe fogadták, hogy onnét a szent 
mise végeztével annál nagyobb bizalommal, bensőbben és 
méltóbban küldjék az Úrhoz a hálaimáit, melyeket kö-
zösen végeztek. Es volt ott nemcsak a sokfejű gyermek-
sereg, de volt annyi jó szülő is, hogy sem a termek, 
sem a folyosók nem birták befogadni az ájtatoskodókat. 
Mindnyájuk arczárói le lehetett olvasni az ünnepi hangu-
latot, a kegyeletet, hálát és tiszteletet. S midőn a nagy 
sereg — senes cum junioribus — bevonult a nagy te-
terembe, midőn megpillantotta a gyönyörűen diszitett 
képet, mely azt a jóságos kegyes atyát ábrázolja, ki 
annyi szegény, földhöz tapadt szülőnek annyira megköny-
nyitette a gondok legnagyobbikát, magzataik , drága 
gyermekeik jó nevelését, akkor nem egy szemben a drága 

x) Megrendelhető: Ft. Horváth Lajos plébánosnál,-
Győrujváros (Főutcza 11. sz.) Előfizetési á r : Egész évre 
4 frt, félévre 2 frt, negyedévre 1 frt . 
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gyöngynél is értékesebb köny ragyogott, mely ékesebben 
mint a legügyesebb szónok hirdette, hogy itt ő eminen-
cziája fejedelmi alapitványát becsülni, méltányolni és 
meghálálni tudják. Felhangzott Bogisich M. dicshymnu-
sának gyönyörű dallama és utána a ft. plébános és isk. 
igazgató úrral együtt a terembe lépett intézeti hitoktató 
beszélni kezdett. Szólott a nagy ünnepről, szólott ezen 
ünnep országos jellegéről, szólott a hála nagy és szép 
erényéről, szólott, a mint egy nemes kebel egy elérzé-
kenyült sziv csak szólni tud és szavai mélyen hatoltak a 
boldog szülők és a még boldogabb gyermekek sziveibe, 
kiket a lelkek üdveért lángoló lelkének egész melegével 
igy szólított meg : „Ti szivemnek mindene . . . " Öröm és 
megilletődés minden szívben, minden arczon ! S mikor e 
nagyhatású beszéd után a Nagyot dicsőítő „Ecce Sacer-
dos magnus" elhangzott a kicsinyek legkisebbike az 
óvodának egy angyali kedvességü piczi növendéke — ő 
eminencziája képe elé lépett és eszéhez mérten a „drága 
jó Primás bácsit" üdvözölte, őt Jézus szentséges Szivé-
nek oltalmába ajánlotta és végül azzal a kedves és utá-
nozhatatlan naivitással a kezében levő pompás virágcsok-
rot a „drága jó Primás bácsi" elé letette eme, nem programm-
szerü szavakkal : „Itt van drága Primás bácsi" : akkor a leg-
tisztább öröm mosolya és a mély megilletődés könye turako-
dott sokak arczán. A kicsiny után a nagyobbak közöl egy 
növendék szépen elmondott egy sikerült alkalmi költeményt, 
mire a „Magnificat" fenséges hangjai mintegy szabad folyást 
nyitottak a szivek legszebb érzelmeinek. Végül a ft . plé-
bános és igazgató megemlékezett az esztergomi kegyes 
fogadtatásról, közölvén ugy a jó testvérekkel, mint a 
hálás gyermekekkel és szülőkkel ama kegyteljes atyai 
szavakat, melyeket ő eminencziája megbízásából mondani 
kötelességének ismerte. Ama titokban működő tevékeny 
szeretet pedig, melyet a Mindentudó ismer és melyet 
szerénysége miatt elárulnunk nem szabad, mely már 
annyi szép és nemes tettel az Eg áldását és a szivek 
örök háláját magának kiérdemelte, a testi irgalmasság 
cselekedeteiről sem feledkezett meg, és ha az áldozó gyer-
mekek bőséges jó reggelit, közel száz szegény pedig tisz-
tességes ellátást nyert ezen a napon, akkor csak ujabb szép 
virágokat fűzött érdemeinek hervadhatatlan koszorújába. 

Ha másutt talán nagyobb fénynyel és pompával 
íilték meg e nagy napot, akkor a Simor-intézetben lefolyt 
Simor-jubileumi ünnepélyt — bátran mondhatjuk — ben-
sőségre, őszinteségre nézve egy ünnepély sem multa fe-
lül. Ezeket a szivből fakadó, ezeket az Istenükkel egye-
sült ártatlan lelkekből felszálló imákat kétségkívül meo--, o O 
hallgatta az Eg és bő áldásait küldi le majd annak drága 
személyére, ki megelégedéssel fogja tudomásul venni, 
hogy az általa oly nagylelküleg alapított Simor-iutézet 
dúsan kamatoztatja a bőkezűség áldozatait és megérleli 
ama szép gyümölcsöket, melyeket a nagynevű alapító 
joggal vár. Virágozzék is még igen soká e mintaszerű 
intézet kitűnő tanerőivel együtt és nyújtson nagynevű 
alapitójának még igen sok örömet, vigaszt és megelége-
dést. Veridicus. 

Budapest, november 5. Egy felettébb érdekes szabad-
kőműves körlevél Olaszországból. — A szabadkőművesség 

igazi természete, valódi czéljai, mindenütt követett hypo" 
krízise és alattomos harczmodora felett érdekes világos-
ságot terjeszt ama szabadkőműves körlevél, mely „Felső-
Olaszország Nagy-Oriens páholyai testvéreihez" intézve a 
genuai „Cittadino" nyomán a „Moniteur de Rome" kitűnő 
hasábjaiból tudomásunkra esett. Mi t. olvasóink helyes-
lésére vélünk számithatni, midőn a nevezett lap nyomán 
röviden ismertetjük ezt az okmányt, mely egyúttal nem 
csekély mérvben az Olaszországban erőszakosan terjesz-
tett anti-klerikalismust is megmagyarázza és szives olva-
sóinkat kérjük, hogy ezt az okmányt figyelmökre mél-
tassák. 

A „Felső-Olaszország Nagy-Oriens páholyai testvérei-
hez" intézett körlevél „igen nagy fontoságu ügyben" fel-
hívja a „testvérek" figyelmét „a humanitás és igazság 
diadalának biztosítására." 

„El kell ismerni — igy szól e körlevél kezdete — 
az olasz politika és az olasz pénzügy nevében eddig 
végzett munkákat, nevezetesen a szerzetes rendek elnyo-
matását, az egyházi javak saecularisatióját, a világi ha-
talom eltörlését: ez a három történeti esemény az olasz 
szabadkőműves tevékenység granit-alapját képezi." 

r E l kell ismerni a sajtó és az iskola törekvéseit, és 
ezeknek az antiklerikalis gyülekezeteket és tüntetéseket 
mint nagyszerű követendő példát kell ajánlani. — De a 
kormány jóakarata, a naturalisztikus theoriák terjesztése 
tekintetében a kinyilatkoztatott vallással szemben nem 
elégséges, a politikai exigentiák ugy bent, mint kifelé 
parancsolják olykor számba venni a lakosság megrögzött 
előítéleteit és az európai kormányak féltékenységét, me-
lyek arra törekednek, hogy a kath. hatalmakat mint ilye-
neket tönkretegyék. 

A szabadkőművesség általános java egész Európá-
ban kivánja, hogy okosan cselekedjünk. De ez által nem 
szabad háttérbe szorítani a magántevékenységet, hanem 
ezt folytatni kell, hogy a minisztérium szabadabban mo-
zoghasson és nekünk ezután kezet nyújthasson a hutna-
nismus győzelmére a babonaság felett." 

A körlevél erre felsorolja a gyakorlati eszközöket. 
Mindjárt az első oly roppant hazugságot és hypokrizist 
tartalmaz, hogy nem tartózkodhatunk attól ezt szóról-
szóra adni : 

„Mindenek előtt — ugy mond a körlevél — el kell 
hitetni a néppel, hogy a szabadkőművességnek nincsen 
politikai czélja, hanem hogy ez csak azzal foglalkozik : 
ápolni a jótékonyságot, terjeszteni a békét és szabadságot 
és felszabadítani a lelkeket a vallás és dogmák békóiból. 

„Másodszor szüntelenül azt kell hangoztatni, hogy a 
szadadkőmüvesség nem a katholikusokat, hanem csak a 
klerikálisokat üldözi, kik a katholicismusnak megrontói 
és ezt a politikai ügyekbe erőszakosan sodorják. 

Végre ki kell mutatni, hogy a vallás sokkal jobban 
virágzik az oly országokban, melyekben teljes az egyháznak 
az államtól való elválasztása, mint Amerikában. Az 
egyházzal semmiféle viszonyban sem szabad államnak 
lennie." 

Ez a csataterv, és nem szükség utalni, hogy miképp 
czáfolja meg az egyik pont a másikat. Azután áttér u 
körlevél az iskolákra. Győzedelmesen hirdeti, hogy a fel-
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sőbb iskolák általában véve a páholyok kezében vannak, 
jóllehet sajnálattal mondja, hogy „elég erélylyel nem 
küzdenek." Arra int, hogy az elemi iskolákat mind ki 
kell venni a papság kezéből és az állam vezetése alá he-
lyezni, mi által a páholynak befolyása biztosítva van. 
Részletesen felsorolja amaz eljárási módokat, melyeket 
azokkal szemben követni kell, kik a régi iskolákhoz ra-
gaszkodnak, őket csalóknak, papok barátjainak, kleriká-
lisoknak stb. szóban és Írásban nevezni. De a szabad-
kőművesség ezzel meg nem elégszik. Aljas üzelmeit má-
sokra is akarja kiterjeszteni. És ezért szórói-szóra igy 
folytatja az idézett körlevél : 

„Ugyanazon időben azonban el kell hitetni a pap-
sággal, hogy ha feladja ellenzéki állását, hogy akkor a 
közhatalom öt védeni, gazdaggá tenni és a püspöktől és 
a pápától függetlenné fogja tenni. A nép között pedig 
azt a nézetet kell terjeszteni, hogy ő hozzá tartozik az 
eqyházi és különösen a plébániai javakat kormányozni, 
megválasztani a plebánosokot, és hogy ezt a jogot a püs-
pökök a néptől elvették zsarnokságuk érdekében. Ha igy 
a vallás elvilágiasitása sikerül, a kath. hierarchia tönkre 
lesz téve és egyenlő az államtól függő hivatalnoki karhoz." 

Ezen czélokra fel kell használni lapokat, egyesüle-
teket, gyűléseket, szóval minden eszközt, ajánlani kell a 
polgári házasságot, temetést stb. 

Igy szól főbb vonásaiban ezen felettébb érdekes kör-
levél. Nem kevésbbé érdekes ez alapelvek felett és 
azoknak alkalmaztatása felett másutt pl. szegény ha-
zánkban kissé mélyebben gondolkodni és sok tünemény 
elegendő magyarázatot és kellő világosságot nyer. ? 

Nagyszombat, okt. 28. Még egyszer a Simor-jubi-
leumról. — 

Nagyszombat Esztergom után aránylag legtöbbet 
köszön bíboros áldornagyunk kegyességének : azért sza-
bad legyen nekünk e lapok hasábjain még a következő 
feliratoknak helyet kérni. 

Az itteni hadastyán-egylet feliratát fogalmazta Kő-
halmi-Klimstein József, érs. főgymn. tanár. Szövege ez: 

Főmagasságu s Főtisztelendő Bibornok, Érsek Ur! 
Magyarország Herczeg-Primása ! 

Kegyelmes Urunk ! 
Ötven éves papi ünnep, működésben töltött, az egy-

ház, a haza jólétére irányított sokoldalú tevékenységben 
érdemesen átélt, példában gazdag, áldásban termékeny 
élet áll előttünk nyitott könyvként, midőn a mai napon 
hódolatunk kifejezésére szavakat keresünk. 

Es mi, a nagyszombati hadastyán-egylet tagjai, 
midőn Főmagasságodat aranymiséje ünnepélyes alkalmá-
ból hódolatteljesen üdvözöljük, élénken emlékezők vagyunk 
azon nagy jótéteményekre, melyeknek szerencsés élvezői 
vagyunk. 

Főmagasságod városunk falai között többször sze-
mélyesen szolgálván ki a bérmálás szentségét, bennünket 
s gyermekeinket a ker. kath. hitben megerősíteni segített. 
Az érseki főgymnazium föntartása által városunk s vidéke 
ifjúságát vallásos és hazafias nevelésben részesiti. A 
helybeli társas káptalannak 1882. évben kegyelmesen 
nyújtott nagyszerű alapítvány által bennünket, katholikus 

híveit is, közvetve megörvendeztetett. A városunk falai kö-
zött legkegyesebben alapított nagyszerű árvaház létrehozása 
által örök hálára lekötelezett és az árvák atyjává lett. 

Mint egyletünk alapító tagja, disz- és jótevője czél-
jainkra gyakorolt jótékonysága által állandóan áldó em-
lékünkben él. . . 

íme a részletes okok, melyek hódolatunkat nagy 
mérvben kihívják és annak nyilvánítására lelkesítenek. 

De a múltban is városunk sorsa századokon keresz-
tül össze volt nőve az ország prímásainak történetével. 
Székhelye vala s biztos menedéke városunk sokáig a 
magyar katholikusok főpapjainak. Azért a történetíró vá-
rosunkról, a régi kis Rómáról szólván, azt regia, libera, 
sancta, illustris, florens, celeberrima diszjelzőkkel illeti. 

Ma már többé-kevésbé elévültek e büszke jelzői vá-
rosunknak ; ezek történeti emlékek. 

De méltán veszi föl utóbbi időben városunk uj jel-
zőül a hálás nevet és azt Főmagasságod nagy egyházi 
alkotásaira, a városunkra halmozott kiváló jótétemé-
nyeire való tekintetből, ezentúl is örökre mélyen szivében 
fogja hordozni. 

Fogadja Főmagasságod életének legboldogabb nap-
ján fiúi hódolatunk élénk kifejezését kegyesen és áldja 
meg városunk összes lakóit, egyletünk tagjait, kik örök 
lekötelezettséggel, mély hódolattal vagyunk, hálás Nagy-
szombat városában, 1886. október hó 27-én tartott gyűlé-
sünkből 

a hadastyán-egylet hódolatát megvivő kész szolgái: 
Szukop János, egyleti elnök, Hubácsek Ágoston, egyleti 
jegyző. (Vége köv.) 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

hódoló felirata ö eminentiájához, az esztergomi magas ju-
bilárishoz, melyet pompás szép kötésben a társulat kül-
döttsége dr. Schlauch L. szatmári püspök és társulati el-
nök ő excjának remek beszéde kíséretében ő eminentiájá-
nak átnyújtott, a társulat titkára, dr. Wolafka Nándor, 
által szerkesztve, teljes szövegben igy hangzik : 

FŐMAGASSÁGU ÉS FŐTISZTELENDŐ 
BIBORNOK, 

MAGYARORSZÁG HERCZEG-PRIMASA, ÉRSEK UR ! 
KEGYELMES FŐVÉDŐNK! 

Nemzetünk Sionja nagy napján, Főmagasságod fél-
százados áldozárságának magasztos ünnepén szólani 
késztet, ami hallgatni meg nem enged ; a Társulatunk Fő-
magasságu Fővédője iránt folyton táplált legmélyebb 
hódolat és tisztelet, melyet a kegyelet ápolni soha meg 
nem szűnik. 

Büszkén tekintünk fel az egész országgal Főmagas-
ságodhoz, Társulatunk kegyelmes Fővédőjéhez, kire öröm-
mel tekint le az Eg. Valóban örömmel tekint le az Eg 
Főmagasságodra, kiben dicső védőszentje, ker. szt. János 
részrehajlatlan igazságszeretete, evangelista sz. János böl-
csesége, aranyszájú sz. János ékesszólása, alamizsnás szt. 
János bőkezűsége, Kapisztrán szt. János lángbuzgalma, 
nepomuki sz. János dicső papi erényei, istenes sz. János 
égő szeretete oly gyönyörű öszhaugzatban egyesülnek. 
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Ha az egyház Főmagasságodban a főpapot tiszteli, 
ki mint hajdan Simon, „napjaiban megerősítette a temp-
lomot . . . gondot viselt nemzetére, dicsőséget nyert népe 
között működvén . . . és mint a fényes nap, ugy tündöklött 
az Isten templomában" (Jez. Sir. 50, s kk.) a főpapot, ki 
áldást osztott, békét hirdetett, malasztot közvetített, igaz-
ságot terjesztett, jogot védett, tévedéseket megbocsátott; 
ha a haza fényre, méltóságra, áldozatkészségre nézve leg-
első fiai között Főmagasságodat örömmel nevezi, ha a 
hit ama mély és szent, megingathatatlan és termékeny 
meggyőződést dicsőíti, mely Főmagasságod életgyökerét 
képezi ; ha a szeretet bámulattal látja a hü sáfárkodás 
és okos gazdálkodás által felszaporitott Isten áldását Fő-
magasságod kezében összefolyni, hogy itt kiapadhatatlan 
forrássá egyesülvén, kisebb-nagyobb csatornákon át, majd 
nyilvánosan, majd elrejtve terjeszsze áldásait; ha az Ur 
Jézus szeretetének az erkölcs Főmagasságod életében, 
mint nyitott könyvben, a papi jellem és szellem ékes 
nyilvánulásait minden sorban olvassa ; ha a tudomány és 
művészet nemcsak legszerencsésebb művelőjüket, de leg-
bőkezűbb pártolójukat, terjesztőjüket Főmagasságodban 
büszkességgel tisztelik ; ha a papság a papi hivatás meg-
testesülését, a hivő nép a leggondosabb főpásztor pél-
dányképét, a gyermeksereg a szives leereszkedő gyermek-
barátot, az árvák oly nagylelkűen gondoskodó atyjokat 
birják Főmagasságodban : engedje meg Főmagasságod 
kegyesen, hogy a Szt.-László-Társulat mind ezen szem-
pontból Főmagasságodat, mint alapszabályilag meghatáro-
zott hármas czéljainak leglelkesebb terjesztőjét, különösen 
e mai napon üdvözölje. 

Szentséges atyánk iránt nincs széles e hazában, ki 
bensőbb kegyelettel, igazibb ragaszkodással, állandóbb 
hűséggel viseltetnék, ki „jelen zaklatott állapotában ő 
szentségét segélyezni," mint hármas czélunk elseje mondja, 
szentebb kötelességének ismerné, mint éppen Főmagas-
ságod, kinek szt. Péter székéhez való hűséges érzülete, 
fényes szavakban, de még fényesebb tettekben meg-
örökítve, ugy nekünk, mint az utódoknak mindenkoron 
példányképül szolgáland. 

„A. szűkölködő keleti keresztényeknek és ezek kö-
zött kivált az ott letelepedett magyaroknak nevelő, oktató 
és egyéb jótékony intézetek felállítása és fentartására se-
gítséget nyújtani," mint hármas czéluuk másodika mondja, 
Főmagasságodnak kiváló gondját már akkor képezte, mi-
kor még Társulatunk meg sem alakult, és a^óta is — 
jól tudjuk, bár sok el van rejtve előlünk, mit áldástosztó 
jobbja tesz, — kifogyhatatlan jótékonyságának egyik leg-
szebb vonásai közé joggal számitható. 

S ha alapszabályaink Társulatunk harmadik czélja 
gyanánt emiitik: „hazánkban a szegényebb sorsú egyházak 
építését és mind ezek, mindegyéb kath. jótékony intézetek 
fentartását gyámolítani," kit nevezhetnénk nagy Magyar-
országon, ki nagyobb áldozatokkal ugy fő egyházmegyéje 
területén mind ezen kivül templomokat épit, kath. inté-
zeteket létesít és gyámolit, mint éppen Főmagasságodat, 
kegyelmes Fővédőnket! 

A Főpap gondolkodása, a Herczeg bőkezűsége, a 
Maecenas áldozatai, a nagy hazafi tettei senki előtt sem 
ösmeretlenek, és ha nem is szólnánk, megszólalnának a 

k ö v e k . . . igenis a kövek és hirdetnék Magyarország prí-
másának nagy szellemét, nagy lelkét és nagy szivét ! 

Valóban Főmagasságod nagy szelleme, nagy lelke és 
nagy szive ama világos felhő, ama lángoló tűzoszlop, mely 
Társulatunkat hivatásszerű működésének nappalán és éjjelén 
mindenha vezérelte és ha le nem tértünk a sok viszon-
tagság közepett a megkezdett ösvényről, ha Isten segé-
lyével kitartottunk a számos és nagy bajok daczára, azt 
nagy részben Főmagasságod vonzó, magas példájának és 
áldásos működésének köszönhetjük. Kettős hazánk iránti 
kettős szeretet Főmagasságod nagy szivének ura, mely 
mióta dobogott, soha másnak nem élt, min táz égi menny-
országnak és a földi Máriaországnak. Azért kéri e kettős 
szeretet ápolására irányult Társulatunk e nagy napon 
legmélyebb alázattal az ég és a föld Urát, a katholiku-
sok és magyarok nagy Istenét, hogy számunkra éljen és 
dobogjon még igen soká ama nagy szív, melytől lelke-
sülni, tenni, áldozni tanulunk. Él jen Főmagasságod ne-
künk, éljen az egyháznak, éljen a hazának — éljen fiai-
nak még igen soká, amint élni fog sziveinkben örökké ! 

Fogadja kegyesen Főmagasságod hódolatunk gyenge 
de őszinte szavát, mely mint buzgó ima fel fog szállani 
Annak trónjához, ki a hála fohászát, a fiúi kegyelet kö-
nyörgését oly szívesen meghallgatja. 

S ha — mint erősen reméljük — a mi és ezrek 
imája nem hiába jutot t az Isten szine elé, ha hosszú élet-
tel, állandó egészséggel, testi lelki épséggel, malasztjainak 
bőségével megáldandja a pásztorok Főpásztora, akkor — 
épp oly erősen reméljük — teljesülni is fog a mi szív-
ből eredő könvörgésünk és alázatos kérelmünk, hogy 
Főmagasságod kegyes leend jövőre is magas pártfogá-
sára méltatni szerény törekvésünket, melynek hogy meg 
legyen az annyira kívánatos nagyobb sikere fiúi alázattal 
esdjük Főmagasságod főpásztori áldását. 

Felszentelt jobbját csókolva a legmélyebb hódolat-
tal öröklünk Főmagasságodnak, kegyelmes Fővédőnknek 
lega'ázatosabb szolgái. 

Budapesten, 1886 október 28-án. 

IRODALOM. 
Monimentum quinquagenariorum sacerdotii Emi-

nentissimi Domini Joannis Cardinalis Simor I R. H. 
Primatis Archiepiscopi StrigonieDsis. J. Danko E. M. S. 
Canonici binae disquisitiones, quarum prima de his quae 
Emssimus D. Card. J . Simor, ad decorem et cuitum 
basilicae Strigoniensis altius evehendum nuperrime egit, 
narrat, altera de supellectile hbraria theologica bibliothecae, 
quam idem Emssimus Dominus in usus suos collegit, com-
mentatur. Scriptio recolendae diei festi S. S. Apostolorum 
Simonis et Iudae. quo E. D. Cardinalis ante hos annos 
quinquaginta S. Presbyteratus ordinem suscepit, sacra. 
Accedit effigies Ejusdem E D. C. aeri insculpta et duae 
tabulae. Strigonii 1886. 63. 

Dr Dankó, kinek neve méltó tiszteletben áll a tu -
dományos világban, biboros főpásztorának jubileumára 
emlékkönyvet adott ki, abban az ékes klaszikus latin 
nyelvben megirva, mely a tudós szerzőnek annyira jeles-
sége és tulajdona. A művelt külföld számára igy nyitva 
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áll az ut mind azok megismeréséhez, miket hazai nyel-
vünkön irt munkákból meg nem ismerhetnek. A biboros 
főpap szemefényét képező Isten háza és könyvtára az a 
két tárgy, melyekről a tudós szerző ez emlékkönyvben 
értekezik. Az első értekezésben az esztergomi bazilika 
újonnan felékesített és pazar fényben tündöklő kupoláját 
irja le, Pázmány Péter remek márványszobrát és a legújab-
ban berendezett főszékesegyházi cimeliarchiumot vagyis 
kincstárt. A kupola keresztmetszetét igen sikerült fénynyo-
matban adja az első műmelléklet; a biboros jubiláris főpap 
tulajdonát képező sz. Adalbert ereklyetartó-kapocs (f'orma-
lium Joannis Card. Simor) gyönyörű polychromban a 
másik mümellékleten fel van tüntetve, mig végre pompás 
rézkarczban — mint harmadik műmelléklet — ő eminentiája 
arczképe az 1870-iki római fénykép nyomán készítve l i n -
ger W . művészetét dicséri. De a remek mümellékletek 
felett egészen megfeledkeztünk az első értekezés tárgyát 
tüzetesebben megismertetni. Nem ephemer alkotással van 
dolgunk, hanem egy tudós müvével, kinek minden mun-
kája a lelkiismeretesség és alaposság bélyegét hordja 
magán, egy miivel, mely aránylag kisebb terjedelmével 
első tekintetre nem is gyanit tat ja ama fáradságot, melyet 
szerzőjének kétségkívül okozott. Az oszlopos előcsar-
nok záró kövében foglalt okmány — 1869. május 
22-én keltezve — egész terjedelemben van közölve 
és igen helyesen, mert ez okmány a mostani ba-
zilika és az előbbi esztergomi főszékesegvházak törté-
netét, mint a tudós szerző mondja, oly világosan és 
kimerítően ad ja : „ut ejus verba, nullo penitus apice va-
r i a t o / h i c inserere satuis duxerimus, quam nostro tenui 
calamo res describere." Ezek után áttér a tudós szerző 
a kupola leirására. A kupola, mely hivatva van száza-
doknak hirdetni a biboros jubiláris főpap nagy nevét, 
kiváló müszeretetét és fényes fejedelmi bőkezűségét, any-
nyi szak avatottsággal minden egyes részeiben le van 
irva, mint ezt csak egy Dankó alapos műértelmétől, kit 
tekintélynek ismernek el az illető körök, csak várni lehet. 
I t t is igen helyesen cselekedett a tudós ^szerző, hogy ő 
eminentiájának az esztergomi főkáptalanhoz 1885. már-
czius 8-án kelt örökbecsű levelét, melyben, mint bölcsen 
megjegyzi: „non solum mens, sed et cor Eminentissimi 
conspicitur" teljes szövegében közölte. Ugyanazon szak-
avatottsággal és müértelemmel értekezik a tudós szerző 
Pázmány Péter remek szobráról és a biboros jubiláris 
főpap legújabb nagyszerű alkotásáról, az esztergom-fő-
székesegyházi kincstárról, mely mindenkit, ki a leg-
utóbbi nagy napokon szerencsés volt azt láthatni, csodá-
lattal eltöltött. Mivel a tudós szerző a roppant becsű kincs-
tárt már néhány évvel azelőtt külön nagyszerű műben, 
mely ő eminencziája parancsára és költségén megjelent, 
(Quinquaginta et quinque tabulae photographicae etc. 
Strigonii 1880) leirta, itt csak néhány műkincsre szorít-
kozik ; igy ama nagyszerű, ezer aranyba került elefánt-
csontból készült feszületet említi, melyet Sommenveck 
D. Y. hildesheimi püspöktől 1875-ben szerzett a bi-
boros jubiláns főpap ő eminencziája ; a pár já t ritkító 
formaliumot, melyről valóban érdemes volt Knöfler H. S. 
hirneves rajza szerint gyönyörű polychrom képet mellé-
kelni és végre kilátásba helyezi, hogy egy u j remek ér-

seki trón van készülőben, mely a műkincsekben gazdag 
esztergomi bazilikának nagy diszére leend. 

A viásodik értekezés a biboros jubiláris főpap könyv-
táráról és különösen ennek theologiai részéről szól. Elő-
adván mennyire buzgólkodott éz egyház mindenkoron a 
könyvtárak felállítása körül, mire nézve különösen szt. Je-
romos példájára és szavaira hivatkozik, a tudós szerző 
áttér annak kimutatására, hogy édes hazánkban nem 
kevesebb kedvvel és áldozattal buzgólkodtak a könyvtá-
rak létesítésében. A fényes nagy nevek, melyeket a tudós 
szerző erre vonatkozólag idéz, eléggé illustrálják állításá-
nak alaposságát. Különösen pedig az esztergomi érsekek 
és magyar prímások nagy érdemeit föltüntetvén, az esz-
tergom-főszékesegvházi könyvtár említésével áttér ő emi-
nentiájának a biboros jubiláris főpap könyvtárának behatóbb 
méltatására és ennek theologiai részének ismertetésére. 

A primási magánkönyvtárról a tudós szerző beha-
tóbban értekezik, közölvén ama fényes primási palotának 
zárókövébe letett okmány egész szövegét, melyben a 
pár já t ritkító primási magánkönyvtár el van helyezve. E 
magánkönyvtár jelenleg vagy 40 ezer kötetet számlál, 
ezek között 1500 gazdagon illustrait és nagy értékű 
diszmü. A rendkívüli könyvészeti ismereteiről hires szerző 
a kéziratban meglevő tizennégy codexet teljes bibliogra-
fikus apparatussal egyenkint bemutatja, a többi theologiai 
müveket pedig szakonkint csoportosítva. Ez az összeállítás 
— az emlékkönyv legérdekesebb része — feltárja az 
olvasó előtt a primási magánkönyvtár gazdag és nagy-
becsű tartalmát. De bár behatóan iparkodott a tudós 
szerző a roppant halmazt felölelni, kénytelen mégis be-
vallani : etiamnum plurima adhuc superesse narranda. 
Yégül a biboros jubiláris főpapot, mint tudóst és irófc 
muta t ja be, utalván az ő emja által az egyházmegyei 
körrendeletek gyűjteményére (Strigonii 1882. 1883.) va-
lamint a vatikáni zsinaton elmondott remek beszédekre, 
ugy szintén számos, hazai nyelven tartott és részben még 
csak kéziratban levő beszédekre, melyek a tudomá-
nyosság és ékesszólás mind megannyi gyöngyei. — A 
kitűnő dolgozat, mely tárgyilagosan tartva a tényeket 
beszéltetve, méltó befejezést nyer sz. Jeromos egy idézeté-
ben, melynek ő eminentiáj SJYCÍ} cl jubiláris biboros főpapra 
való vonatkozása valóban meglepő és frappans. A két 
értekezéshez csatolt nagybecsű jegyzetek valóban leköte-
lezik az olvasót, mert azokban sok érdekes, kevésbé is-
meretes adatok foglal tatnak: így a nagynevű primási fő-
építész, Lippert J . lovag biographiai adatai stb. Ugyan-
ezen primási főépítész által ő eminentiájának felajánlott 
főpapi gyűrűnek pompás képe a záradékot képezi. Méltó 
az emlékkönyv magas színvonalához ennek külső fényes 
kiállítása is, mely ritka izlésü homlok és záró vignettjei 
s pompás nyomása által a mai, nagyon kifejlett nyomdászat 
legkiválóbb termékei közé tartozik. E maradandó becsű 
emlékirat ugy a magas jubilánshoz, mint a tudós szerző-
höz méltó egy alkotás. 

* 
* * 

Ugyancsak ő eminentiája aranymiséje adott létet 
egy másik alkalmi műnek, mely a következő czim alatt 
látott napvilágot: Jubiláris prímások, közli Venczel 

í 
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Antal, a budapesti központi papnevelde al igazgatója. 
Budapest, 1886. Imperial folio, 41 lap. Már négy évvel 
ezelőtt, ö eminentiája 25 éves püspöki jubileuma alkal-
mából a történeti kuta tás és kölönösen az esztergomfő-
egyházmegyei történet terén otthonos szerző az „Uj 
M. Sion"-ban buvárlatainak eredménye gyanánt közzé-
tet te ama primások névsorát, kik a 25 éves püspöki ju-
bileumot megülték. Ezen dolgozatát megszaporitva az 50 
éves áldozársági jubi leumukat elért primások soro-
zatával, most külön kiadta. A ki csak némileg is-
meri a régibb századok felderítésében lépten-nyomon 
mutatkozó nehézségeket, az adatok hézagos, sőt hiányos 
voltát, az elismeréssel fog adózni a szerzőnek, ki ezen 
munkára vállalkozott és ezt becsületesen el is végezte. 
Mivel régente a biographikus adatok feljegyzésében ke-
vesebb gonddal valának, azért szerzőnek sok mindenféle 
forrásokat kellett segítségül hivni, sőt egyik-másik eset-
ben mindenesetre igen alapos konjek turákra alapítani 
véleményét. De ezekben igen lelkiismeretes, sőt aggályos 
is volt. Mert jóllehet pl. I . Miklósról, boldog Bánffy 
Lukácsról és II . Tamásról több mint valószínű, hogy 
magas kort elértek, mégis a jubiláris primások közé őket 
fel nem vette. Ezen aggályos eljárás u t ján csak huszon-
egy prímást mutat be, kik jub i lánsoknak egész bizonyos-
sággal mondhatók ; ezek között csak hatan voltak, kik 
50 éves áldozársági jubi leumot tar tot tak, névszerint : 
Lodomer (1279—1298.), Demeter (1379—1387.), Széche-
nyi VI I . György (1685—1695.), Eszterházy II. Imre 
(1725—1745.), Scitovszky IX. János (1849—1866.) és a 
mostani főmag. jubiláris primás. Mindegyik jubiláris prí-
mást a szerző rövid, de velős és markáns vonásokban 
bemutat , támaszkodva a legkitűnőbb forrásokra (kivált-
képpen Knauz klasszikus Monumenta Eccl. Strig.-re), ugy 
sem volt szándéka az egyes primások életrajzát közölni, 
csak kimutatni , kik előzték meg a mostani jubiláris bi-
boros főpapot ugyanazon érseki széken ugyanazon sze-
rencsével. Magától értetődik, hogy ő emjának, Simor 
János bibornoknak életét terjedelmesebben adta, ennek egyes 
vonásait igen szerencsés kézzel összehasonlítván nagynevű 
elődjeinek legkimagaslóbb alakjaival. Hármas bevezetés 
előzi meg ezen életrajzokat, melyben a jubileum jelen-
tősége, a primási szék magas közjogi állása és ezen mű-
ben alkalmazott elvek, mély egyházi és lángoló hazafias 
érzületről tanúskodó nyelvezettel t á rgya l ta tnak . A sze-
rencsés eszme valóban méltó kivitelt nyer t és a mit a 
r i tka fiúi kegyelet sugalmazott , azt a fáradhata t lan bu-
várlat és kiváló otthonosság a tör ténet terén sikeresen 
meg is alkotta. Az impozáns külső kiállítás gyönyörű 
szép angol betűkkel pompás nyomással valóban meglepő 
és ugy az áldozatkész szerzőnek, kinek „megbízásából e 
mű nyomatot t" mint a Frankl in- társulatnak kiválóan be-
csületére szolgál. Szívesen osztozkodunk ama méltán meg-
érdemlett elismerésekben, melyekben a jeles szerző tud-
tunkkal igen illetékes oldalról részesült. Minden elisme-
résre méltó munka, mely az ünnepélyes hét után is meg 
fogja tar tani maradandó belbecsét. Dr Wolafka N. 

VEGYESEK. 
— A ,Moniteur de Rome' f. hó 4-iki száma közli a 

Montenegróval kötöt t pápai conventio szövegét, mely egy 
bevezetésből és 14 czikkelyből áll. 

— Az ország biboros áldornagya és a király után 
legelső a ty jának méltó üdvözöltetéséből a győri egyház-
megye ki nem maradhatot t s ha mégis aránylag nem ver-
senyezett az az ünneplésben az első szerepekért , oka az, 
hogy félt az országos torlódástól s szerény tar tózkodás-
ban kívánta feledhetetlen volt főpásztora iránti gyengéd-
ségét tanúsítani. Mégis történtek a jelzetteken kivül ki-
sebb megemlékezések is, mint a kisbéri alesperesi kerületé, 
mely Simor győri püspöksége,, főpásztori ténykedéseinek 
a vidéken egykor amint legelső ugy legutolsó tanuja is 
vala, — amennyiben a főpap a bérmálást mint győri püs-
pök e kerületben kezdte és végezte is. Ezt akar ta az egy-
házkerület diszes pergamen-irat tal s az összes tagok ne-
veinek sajátkezű aláírásával kitüntetni , s a hála, tisztelet 
és ragaszkodás biztosítását a közel husz éves elválás után 
a feledhetlen volt főpásztor jubileuma alkalmából megúj í -
tani. Az irat, tekintettel a nagy torlódásra, megfelelő kö-
tésben és tokban pósta u t ján lett rendeltetése helyére el-
ju t ta tva . f—eus.) 

— Pogányság a kereszténység körében. Mult évben 
a zürichi kanton területén 1404 gyermek maradt ke -
resztség nélkül, 973 pár mellőzte a házasság vallásos 
megszentelését és 1030 embert temettek el Isten nélkül, 
pusztán czivil vagyis laikus módon. A protestáns „szabad" 
kutatás elve tömegesen kezdi kivezetni az embereket a 
kereszténység köréből. Ideje volna: ha protestáns a tyánk-
fiai komolyan kezdenének gondolkodni az utakról és mó-
dokról, a melyek szent Pé ter hitének sziklaalapjára ve-
zetnek ! 

= A német protestantizmus mérges támadást inté-
zett a kath. egyház ellen. Az u. n. Protes tantentag vagyis 
protestáns nagygyűlés Wiesbadenben határozatokat ho-
zott a pápaság, a jezsuiták és a katholikus p ropaganda 
ellen való harcz i ránt s felhív minden protestánst a „ve-
szélyeztetet t protestáns szabadság férfias és bátor védel-
mére." Érdekes az a metsző gúny, melylyel a Germania 
erre a protestáns fészkelődésre kijelenti : „mi kathol iku-
sok, mi nem lá t juk veszélyeztetve érdekeinket eme gyű-
lés részéről." 

— Bajorországban az eddigi katkolikus vagyis jobb 
pár t „a bajor Centrum" neve alat t a berlini mintájára új já-
szervezi magát . A berlini Centrum a XIX. század kathol ikus 
politikai alkotásainak legremekebbje. Századunk oroszlánát, 
Bismarckot, katholikusellenes, irtó érzelmeiben megfékezte. 
Bajorország követi a nagy példát. Fognak is ám boldo-
gulni a bajor katholikusok ; nem lesznek labdajátékká l i -
berális minisztériumok kezében Ya jha másut t is elfoglal-
nák a katholikusok a parlament Centrumát, a honnan 
köröskörül lehet uralkodni. Mert ott van az egyensúly 
mérlegének súlypontja. 

Sajtóhibaigazitás. Előző számunk 287. lapján, a lapoldal 2. 
fele'nek 34. sorában felülről, divinarum után participes teendő. 

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

Budapest 1886 ítudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

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. 

NEGYVENÖTÖDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, november 10. 38. II. Félév, 1886. 

TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok : XIII. Leo az egyház szorongattatásai közepett. — A budapest-belvárosi plébániatemp-
lom története. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Szomorú jelenségek — N a g y s z o m b a t : A nagyszombati káptalan hódoló 

felirata Simor J. bibornok herczegprimáshoz — Irodalom: „Simor János." Elet és jellemrajz. — Hivatalos. •— Vegyesek. 

XIII. Leo az egyház szoronga t t a tása i közepet t 
ahhoz fordul, a ki Isten után legbiztosabb me-
nedékünk: a boldogságos szűz Máriához. Ide 
tereli, évről-évre megujuló intézkedéseivel, a vi-
lágegyház hiveinek buzgólkodását is, mindinkább 
világosabban kifejezve, miszerint a római egyház 
és a pápaság helyzete sürgősen int mindenkit a 
leghatalmasabb mennyei pártfogó közbenj arasa-
nak leesdeklésére. 

Legújabban Parocchi bibornokhoz, az ő római 
általános helynökéhez intézett ismét szent atyánk 
egy ily buzditó szózatot a szent-rózsafüzér-imád-
ság szakadatlan gyakorlása végett. Szövege a 
,Moniteur de Rome' után ez : 

j
 :

 - /-

„Bibornok U r ! 
Pápaságunk alatt már többször kifejeztük kiváló 

szeretetünket a rózsafüzér áj ta tos gyakor la ta iránt, s az 
ebbe vetett nagy bizalmunkat, szemben az egyház jelen-
legi nehéz helyzetével. E szeretet és bizalom indokait 
eléggé kifej tet tük körleveleinkben. Most ugyanezen indo-
kok arra vezetnek, hogy, u jabb rendelkezésig, ismét el-
rendeljük az oktober-havi áj ta tos gyakorla t folytatását a 
dicsőséges szent Szűz tiszteletére. Szivünk valódi vigaszá-
val vettünk tudomást arról, hogy igen sok országban 
u j életre kel s virágzik ez ájtatosság, nyilvánosan s ma-
gán körökben, s hogy a lelkek j a j á r a a malaszt és üdv-
nek drága gyümölcseit termi. 

Ezért nem hiszszük, hogy ez á j ta tos gyakor la t iránt 
a hivő nép között való kedvezésben túl léptük a h a t á r t ; 
mert mi ennek az áj tatosságnak óhaj tanok mind nagyobb 
terjedését látni, valamint annak minden időben s helyen 
való népszerűsítését. E vágyunk pedig annál élénkebb, 
mert napról napra rosszabulnak s kedvezőtlenebbek lesznek 
a viszonyok az egyházra nézve, s mer t a rendkívüli isteni 
segély szüksége mindinkább előtérbe lép. A titkos tár-
sulatok és m ás szekták vakmerősége, melyet bevallott 
pártolás vagy mindenütt mutatkozó szolgálatkészség nö-

vel, immár nem ismer féket, s mindenhol, ezer módon 
iparkodik bántalmazni s elnyomni az egyházat, ezt az 
egyedüli hatalmat , a mely képes velők megküzdeni s a 
mely tényleg mindenkor meg is küzdött velők. Az egyház 
olyan isteni mii, a melynek teljes biztosságot, nyúj tanak 
Alapitójának Ígéretei, s a mely nem félti m a g á t ; de azért 
a lelkek mégis ki vannak téve kiszámithatlan bajoknak s 
nagy részök nyomorúságosan el is vész. Ennek látása arra 
bír bennünket , hogy az egyházban állandóvá s félbe nem 
szakitottá tegyük az Istenhez s a rózsafüzér nagy király-
nőjéhez való fordulást, a mi oly hathatós segítsége a ke-
resztényeknek, hogy ha ta lmát remegve érzik a sötétség 
szellemei is. 

E végett fordulunk önhöz, bibornok ur, ki helyet-
tesünk a római egyház kormányzatában, hogy tudassuk 
szándékunkat, miszerint éppen Rómában kezdjék meg általá-
nossá, mindennapossá és örökkétar tóvá tenni a rózsafüzér 
imádkozását . Sok templom szenteltetett fönséges váro-
sunkban a rómaiak kitűnő jámborsága folytán a sz. Szűz 
tiszteletére ; s tudjuk , hogy ezek közöl néhány templom-
ban már szokásban van mindennap elmondani a rózsafü-
zért. De mi azt akar juk , hogy ez á j ta tos gyakor la to t 
minden, Máriának szentelt templomban naponkint elvégez-
zék, azokban az órákban, amelyek a hívőkre való tekin-
tettel legalkalmasabbaknak bizonyulnak. Megfelelőleg ez 
akara tunknak, Ön szíveskedjék megtenni a további szük-
séges lépéseket ; s hogy végrehaj tásukban akadályok föl 
ne merüljenek, készek vagyunk, a mint On már tudja, meg-
tenni mindent, ami e czélra kívánatos. 

Egyébarán t nem indokolatlanul rendelünk Rómára 
nézve különös imádkozásokat. Rómának, mely Jézus 
Krisztus helytar tójának székhelye, melyet különösen ke-
gyel a Gondviselés, s amely kiváló áhí tat tal viseltetik a 
szent Szűz iránt, teljes jogga l kell megelőznie a többi 
városokat a hitélet nyilvánulásaiban, s példát adni min-
denkinek. Azután, itt többet szenved az egyház, mint 
máshol, látható fejének személyében ; s mert i t t van a 
katholiczizmus középpontja , az ellenfél erőlködéseit is ide 
irányítja, s a szekták sátáni gyűlölete kiválóan Rómát veszi 
támadásnak czéljául. Rómának tehát több indoka s na-

38 
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gyobb szüksége van, hogy a hatalmas Szűz oltalma alá 
vesse magát, s hogy pártfogását megérdemelje. Mi kü-
lönben egy cseppet sem kételkedünk a fölött, mintha a 
rómaiak kegyelete nem fogna teljesen megfelelni szándé-
kainknak, a melyeknek czélja az egyház java s egyúttal 
Róma üdve. 

Ez édes reményben adjuk szivünk teljéből önre, bi-
bornok ur, a római papságra és népre apostoli áldásunkat. 

Kelt a Vatikánban. 1886. okt. 31. 
XII I . LEO PÁPA. 

A budapest-belvárosi plébánia-templom története. 
Irta N é m e t h y L a j o s . 

(Folytatás). 

Az egyházi intézmények javadalmazását érint-
vén helyén levőnek tartom, hogy a templom és 
lelkészei javadalmazását is megemlitsem. 

Már emiitettem volt, miszerint 1317-ben a 
pesti plébánia jövedelme 24 márka finom ara-
nyat tett, melyek mindegyike 4 arany forintot 
ért Az évi jövedelem tehát 96 arany forint 
volt. Mivel a lelkészi hivatal üresedésben vala, 
midőn a „fructus plebis de Pest" számíttatott, 
magától érthető, hogy itt nem a templom, ha-
nem a lelkész jövedelméről van szó. De ezen jö-
vedelem provenientiája nincs megnevezve. Egyik 
nemét a templom és lelkészek jövedelmének ké-
pezték a tizedek: Decimae majores et minores.1) 

Ezeket adományozta első rendben a többi 
jövedelmekkel együtt IV. Béla király a nagy- és 
kis-pesti templomoktól a czisztercziták ukurdi 
apátságának. 

A sz. Gellért püspök és vértanúról czimzett 
buda-külvárosi plébánia, két kápolnájával/) úgy-
mint a sz. Endréről nevezett sassadi és a sz. 
Mártonról nevezett ewrsi magisteres egyházakkal, 
(ecclesiis magistralibus,) a tizedet tényleg a cis-
tercziták bélaforrási apátságának fizették, a mi 
mellett több okmány kezeskedik. IV. Béla által 
történt adományozás után a 66-odik évben, azaz 
1291-ben okt. 28-ikán egyrészt Wilhermus béla-
forrási apát, mint kegyúr és másrészt Benedek 
veszprémi püspök, mint megyés püspök és az 

A canonjogban (c. 30. X. De decim.) ezeknek 
némi nyoma van. Gyakorlatilag a „majores '-hez tartoz-
tak a téli és nyári vetemények, bor. olaj. A „minores"-
ekhez tartoztak a többi termények, mint répa, dohány, 
ko mló, burgonya, gyümölcs, kender, len, lóhere, széna 
stb. Az állatokból adott dézsma szintén nagyobb és ki-
sebbekre osztattak fel. Hazánkban a dézsma tárgyát csak 
Mátyás: 5. art. 1. és Ulászló 3. art. 51. §. 9. határozták 
meg törvényileg. 

"z) Fiókegyházával. Szvov,'nyi Históriáé eccl. R. ung. 
Amoenitates I. 18. 

ottani káptalan között a kelenföldi összes dézsma 
valamint a sassadi magistralis negyed iránt Lo-
dorn ér esztergomi érsek által egyezség hozatott 
létre, mely szerint az apát által eddig birt ösz-
szes dézsmállak ezentúl fele a püspököt, a ma-
gistralis negyednek fele pedig a sassadi egyházat 
illesse.1) Ettől fogva a püspök a neki járó dézsma 
részszel szabadon rendelkezhetett és azt 1295-ben 
budai polgároknak haszonbérbe adta.a) Ez egyez-
ség azonban tartós nem vala, mert 1300-ban 
ismét egyenetlenségek jöttek létre, melyek egész 
a római curiáig terjeszkedtek. Benedek veszprémi 
püspök a jubileumi évre Rómába ment, a hol 
a cziszterczitarend ügynökei kieszközölték, hogy 
beleegyezésével az ügy békebirákra bizassék, kik 
a határt két részre osztották. A budai castrum-
nak kelenföldi kapujától ama hid ig, mely az 
alsó hévizeknél volt, innen egyenesen fel az uton, 
mely nyugatnak ama helyre vezetett, a hol a 
püspök dézsmáló háza vala, innen pedig a sző-
lők között egész a fehérvári nagy utig, azon 
visszafelé egész a vár faláig volt ama rész, mely-
nek összes dézsmája a veszprémi püspököt, en-
nek negyede pedig a veszprémi káptalant illette, 
a többi résznek dézsmája a cisztercziek bélafor-
rási apátságáé volt A káptalan a sassadi pap-
nak, a czisztercziek a kelenföldi sz. Gellért egy-
háza lelkészének öt-öt hordó (tunellas) bort adni 
köteleztettek.3) Az e felett kiállított okmány 
1302-ben kelt a ferencziek budavári zárdájában. 

A veszprémi püspök és káptalan a sassadi 
és örsi dezsmákra tulaj donkép joggal sem birt, 
mint ez, az 1296. év, aug. 1-én kelt és ép a 
veszprémi káptalan által kiállított okmányból 
bizonyos, melyben a káptalan elmondja, hogy a 
már hosszabb idő óta fennforgó vitás ügy ismét 
tárgyalás alá kerülvén, egyrészt a veszprémi püs-
pök és káptalan, másrészt Pál örsi, Mikó sassadi, 
Miklós clieki, János kezni, Domonkos sz. jakabi 
és Péter fehéregyházi,4) plébánosok között a 
veszprémi püspöki megyében, kik miután előbbiek 
a dézsmát és a zsinatok látogatását a veszprémi 
egyház számára kivánták, utóbbiak igy feleltek: 

>) C. D. IX. VII. 706. 
2) U. o IX. VII. 715. 
3) U. o. IX. VII. 73. 1. 
4) Hogy a fehéregyházi templom már sz. István 

idejében királyi kápolna volt, bizonyos 1015 ben a pécs-
váradi monostornak adott okmányából, melyben : „Duas 
praeterea capellas Regias, capellam videlicet B. Petri 
monasteri connexam, et alteram quae vulgo alba Eccle-
sia vocatur" szavak fordulnak elő. 
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„Az esztergomi egyház ama kiváltságot és sza-
badalmat régi szokásból birja, hogy az összes ki-
rályi és királynői egyházak és kápolnák, valamint 
azok plébánosai és rectorai mindenből teljes dézs-
mát venni jogosultak, és az érseknek zsinatját 
látogathat ják." A mely kiváltságról Lodomér 
eszt. érseknek szabadalom-levelét fe lmutat ták, 
melynek átolvasása után a veszprémi püspök a 
a sz. kereszt fá jára — „interposito ligno sanctae 
crucis" — és az evangéliumra helyezvén kezét, 
megígérte, hogy ez ügyben többé sem ő sem 
utódai, sem a káptalan keresetet inditani nem 
fognak. 

Miként volna megegyeztethető eme 1296. 
évi okmány az 1302-ben kelt későbbi okmány-
nyal, fejtegetni nem akarom, csupán csak azon 
körülményt kivánom hangsúlyozni, miszerint a 
sassadi és eörsi tized, mint a királyi kápolnáké, 
egészen a lelkész tulajdonát képezte 

Ebből az elvből kiindulva j ö t t létre Zsigmond 
királynak 1390. évben tö r tén t intézkedése, mely 
szerint, az okból, hogy az esztergomi kanonokok, 
kik akkor számban 39-en valának, az ország fő-
templomához méltó ellátásban részesüljenek, a káp-
talant ajándékozta meg a sassadi és eörsi plé-
bánia egyházak kegyúri jogaival. Hogy pedig az 
összes dézsmát, mely a lelkészt illeti, a káptalan 
egészen birhassa, a plébániákat a kápta lanba be-
kebelezte, amit ekkor annál is könnyebben tehe-
tet t , mert Olmud Péter sassadi plébános a canon 
szabványaiba ütköző cselekvényei következtében 
elmozdittatott. Az esztergomi káptalan a külön-
ben is igen csekély számú hiveknek tar tozot t 
helyettes lelkészt (vicarius-t) tar tani . Zsigmond 
király ez intézkedésével János esztergomi ér-
sek is egyetértett, mely megerősitésre Rómába 
terjesztetet t fel, a hol IX. Bonifácz pápa 1400-ban 
kelt bullájával azt készséggel meg is erősitette. 

A felsorolt okmányi adatokból bizonyos, mi-
szerint a kelenföldi sz. György temploma, vala-
mint az egykor hozzája tar tozot t fiók, később 
önálló egyházak Sassadon és Eörsön 1236-ban 
IY. Béla által a bélaforrási apátságnak kegyúri 
jogai alá helyezésük óta, egész 1390-ig, midőn 
Zsigmond által az esztergomi káptalannak pat-
ronátusa alá helyeztettek, habár némi változá-
sokkal a dézsmát az apátságnak megadták. Ta-
lán ez zsinórmértékül szolgálhat a pesti plébánia 
dézsma-jövedelmére nézve, mely egy évvel ké-
sőbb ugyanazon feltételek mellett, szintén a bé-

laforrási apátságnak adatot t át.1) Bizonyára a 
pesti templom dézsmáját szintén meg kellet t 
adni a bélaforrási apátnak. Azonban, hogy mely 
ideig t a r to t t ez igy, határozottan megmondani 
nem lehet. Talán addig az időig, midőn Zsigmond, 
1413. körül, Pestet szabadalmakkal ajándékozta 
meg, vagy midőn I. Mátyás azt a valódi szabad-
királyi városok sorába vette fel.2) Tény azonban 
az, hogy a pesti plébánia templomot a dézsma 
joga megillette. Mennyire élvezte azt a lelkész-
ség, vagy a kegyuraság, melynek jogaihoz tartozott , 
adatok hiányában meg nem mondhatjuk. 

További vagyonáról és többi jövedelméről 
még csak azt talál juk feljegyezve, miszerint Buda-
várában az Olaszutczában, nem távol a Szombat-
tértől,3) kőháza volt, melyet, mivel jókarban 
tar tása sok ügygyel-bajjal já r t , 1413-ban János 
plébános Onofrius mester, budai polgár és Zsig-
mond király hivatalnokának, oly föltétellel adott 
haszonbérbe, hogy évenként 14 arany forint ház-
bért (Purchrecht-et) fizessen, az épületet pedig 
jó karban tar tsa.4) Azonban Onofrius elhaláloz-
ván a ház gyermekeinek, bajmóczi Onofrius és 
Yeronika kezére jutot t . Midőn eme Onofrius is 
elhalálozott, a ház Veronikára maradt, a ki sem 
a purgrechtet nem fizette, sem a házat kellő jó-
karban nem tar to t ta . E mia t t Endre plébános 
az ügyet Budaváros hatóságának előterjesztette, a 
mely azt határozta, miszerint Yeronika, az utóbb 
elhalt Onofrius nővére, mivel nem tudat ik, hogy 
Endre plébánosnak elődje idejében hány éven át 
nem fizette a házért az évenként járó 14 fr tot , 
tartozását csak az utóbbi hat évre fizesse meg, 
mióta t. i. Endre plébánossá lett. 

Endre plébános ezzel az Ítélettel nem volt meg-
elégedve, hanem magához a fejedelemhez Mátyás 
királyhoz fordult. A király Pakos László tárnok-
mestert és Drág Tamás személynököt bizta meg 
az ügy elintézésével, mely újból alaposan meg-
vizsgáltatott, amidőn ki tűnt , miszerint Yeronika 
alaptalanul tulajdonítja a házat magáénak, s 
nincs jogában azért, mer t a ház romlott álla-
potában mitsem jövedelmezett, az évi fizetést 
megtagadni, hanem mivel Onofrius a házat csak 

J) Sajátságos azonban, hogy eme körülményekre a 
keleiTföldi és sassadi dézsmára vonatkozó okmányokban 
soha hivatkozás nem történik. 

i ) Michnay-Lichner, Ofner Stadtrecht. 264. 
3) 1413-ban még a Szombattéren voltnak említte-

tik, 1486-ban már az Olaszutczában, nem távol a Szom-
battértől. 

4) Podhradszky. Buda és Pest régi állapotjokról. 98. 
88* 
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„fewdum" gyanánt birta, az a templom tulaj- I 
dona ; és mivel a templom nem károsulhat, mert 
sem az évi járadékot, sem a házat nem bírja, a 
ház a templomnak visszaitéltetett, amiről a fe-
jedelem nevében I486, junius 10-ikén kiadott ok-
mány kezeskedik.*) 

Pestnek a már meglevő egyházi intézetei 
ez időszakban gyarapodtak, sőt mellettök még 
ujabbak is támadtak. Lássuk egyenként ezeket 
fejlődésökben, illetőleg vegyük figyelembe az ek-
kor keletkezteket. 

A domonkosiak ez időben nagy tekintélyre 
emelkedtek, kivált az által, hogy Mátyás király 
1467-ben budai zárdájukban egyetemet alapitott . 
Azonban ugy látszik a pesti zárda ez időben 
nem igen örvendhetett valamely előnyös vagyoni 
helyzetnek, mert Mátyás király 1481-ben ala-
mizsna fejében a budai kir. kastély provisora 
által hetenkint két arany forint áru sót a hely-
beli kir. sókamarából adatni parancsolt.1) A pesti 
zárdának vagyoni sorsa idővel még kedvezőtle-
nebbé válhatott , mert még az igen zilált pénz-
táru II. Lajos királytól is kaptak alamizsnát 
és pedig az 1526. évben 2 fr tot . ) 

A zárda néhány alapitványban is részesült, 
és pedig 1513-ban „Naghzelendi thompa Mihály" 
200 f r to t t e t t le alapítványul szent misékre.4) 
1516-ban pedig Zay Bernát csömöri szőllőjét 
hagyta a zárdának, melyet igy nevez meg : „Clau-
stro sti anthony confessoris in civitate pesthiensi 
videlicet in Zenthffahva fundato. " 5) 

A ferenczrendüek zárdatemploma mindig 
közkedveltségnek örvendett. I t t őriztetet t szent 
Gellért vértanú püspöknek ereklyetartó szek-
rénye, melyet II. Ulászló neje, Anna királyné 
készittetett s melyet a csanádi káptalan ma-
gáénak mondott. Azonban a 200 márka ér-
tékű szekrény a Dózsa-féle lázadás alkalmával 
könnyebb elrejthetés végett darabokra szétsze-
detett. Később az ország szorult helyzetében pénz 
veretet t belőle, mely Tomorynak küldetett, «) Az 
ereklyetartónak átvételéről II. Lajos király a ne-
vezett zárda számára 1526-ban jun. 21-ikén té-

Országos levéltár diplom. osztály 10,119. sz. 
2) Kovachich, Formulae Solenues Stvli 423. 
3) Fr nknoi, II. Lajos számadási könyve 92. 
4) Protocollum Capituli Budensis 208. 
5) U. o. 356. 
tí) Theiner, Mon. Hung. IL 767 és Monumenta Va-

ticana. Series II. Tom. I. 365. Idézve dr Yárossy által, 
Religio f. évi II. félév II. 24. sz. 

r i tvényt áll í tott ki, ') úgyszintén elismeri, misze-
r int ugyané zárdától Ivapisztrán sz. János szentté 
avatására szánt 219 márka összeget szintén átvette, 
melyeket a török háború bevégzése után kárpó-
tolni igért. ") 

A ferenczrendüek templomával szemben a 
begináknak nevezett istenfélő nők egyesülete 
nyert lakházat, mely egyesületnek Margit, the 
ryeni Radnolth István leánya, Kenderes Benedek 
özvegye szintén tagja volt. E jámbor egyesület 
az okmányokban-) igy neveztetik: „Cenobium 
religiosarum dominarum regularium observan-
t iam tert i i ordinis gloriosi patris nostri Fran-
cisci confessoris profitentium, in civitate nostra 
Pesthiensi ante claustrum seu ecclesiam beati 
apostoli constructo degentium." 

E begináknak II. Lajos kincstárából 1526. 
máj. 11-ikén 1 f r t adatot t alamizsnául.4) 

Ez időszakban Pesten önálló s templom-
mal biró kórház is volt, melyről II. Lajos király-
nak számadási könyve 6) tesz bizonyságot, a mely-
ben említtetik, miszerint a kórházzal sz. Erzsé-
betnek szentelt templom is vala egybekapcsolva. 
E kórházban feküdtek János és Pál papok, aki-
ket a király segélyezett 1526-ban. Már most 
kérdés, vájjon a János-vitézeknek házában, mely-
ről 1467-ben történik említés,6) egyidőben amaz-
zal szintén létezett-e kórház? 

Ezekkel kimutattuk, miszerint a XV. szá-
zadban Pesten hét egyházi intézet, úgymint temp-
lom, kápolna és zárda volt. A plébánia, vagyis fő-
templom, a temetőbeli sz. Mihály főangyal kápol-
nája, a domonkosiak sz. Antal, a ferenczrendüek 
sz. Péter, (majd apostol, majd később alkantarai) 
templomai, a beginák zárdáj a, a jánosvitézek sz. 
Miklós, és végre a kórház sz. Erzsébetről neve-
zett templomai. 

Mátyásnak Bécsben 1490-ben ápril 6-ikán be-
következett váratlan halála után ismét több 
trónkövetelő lépett fel. Ekkor a király válasz • 
tási ügy megint Pesten folyt le, sőt nagyrészt 
a főtemplomban. Az első trónkövetelő Corvin 
János volt, kinek atyja még éltében kívánta a 
t rónt biztosítani, azért Budán ta r to t t egyik gyü-

*) Acta Sanctorum Ungariae. Tyrnaviae 1744. II. 
2 3 5 - 2 3 7 . 

-) Roller, Episcopi Quinqueeccl. 136. 
) Károlyi család okmánytára. III. 134. 

4) Fraknói Kir. számadási könyv. 130. 
5) U. o. 71. 
•>) Knauz. A budai káptalan regestái. Tört. Tár. 

XII. 24. 
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lés alkalmával szivére köté a főuraknak, misze-
rint utódául senki mást mint fiát Jánost vá-
lasszák. A főurak ezt megígérték, és hogy a ki-
rály Ígéretüknek annál nagyobb hitelt adjon, öt 
nap egymás után a szűz Mária templomában 
esküt tettek le. Igy beszéli ezt el Szerémi György, 
II. Lajos királynak udvari papja ') a mit maga 
Verancsics érsek is megerősít. ") Corvin Jánosnak 
lehetett volna ezek szerint legtöbb reménye a 
trónra; azonban az olygarcháknakjobban tetszett 
nálánál Ulászló a cseh király, mások pedig en-
nek őcscsét Albert lengyel herczeget kívánták, végre 
Miksa római király az 1403. évi szerződésre ala-
pitá igényeit. 

Végzéssé lőn, hogy a trónkövetelők követei 
és ügyvivői hallgattassanak meg. Ez junius hó első 
napjaiban ugyanazon épületben történt, a hol 
33 év előtt Hunyadi Mátyás nagy lelkesedéssel 
választatott királylyá, a pesti főtemplomban. 

Corvin János ügyvivői, Bakács Tamás győri 
és Pruisz János nagyváradi püspökök, elsők lép-
tek a szószékre a herczeg érdekében szólandók. 
A váradi püspök könyekig érzékenyülve elmondá 
Mátyás érdemeit a hon bővítése és gazdagításá-
ban, érdemeit a keresztény álladalom szilárditá-
tásában. Felemiit vén a temérdek jótéteményt, 
melyet általa az egyházi és világi intézmények 
nyertek, amelyeket tekintetbe nem venni hála-
datlanság volna. Ezek után hangsulyozá, mily tö-
rekvése volt még éltében fiának a trónt bizto-
sítani, a kinek jelenleg birtokában vannak a 
kincsek, a katonaság, a királyi palota, az összes 
várak és erődített királyi városok. A mely kö-
rülmények nem csupán ajánlani, de kényszeríteni 
látszanak az ő megválasztatását. De mindenek előtt 
— folytatá ő — kiváló tulajdonai reméltetik, 
miszerint hasonló leend atyjához. Az olaszok ily 
fejedelmeket nem szoktak mellőzni, mert meg 
vannak győződve, hogy az állam java biztosítva 
van általok, midőn az atya tulajdonait fiában 
megújítva látják. Nem tanácsos külföldi fejedelme-
ket bekoldulni. A miről a mult idők elegendőleg 
tanúskodhatnak. Corvin választása igazságos, 
méltányos, hasznos, sőt a kénytelenség által pa-
rancsolt. 

Ugyanezeket hasonló ékesszólással Tamás is 
bizonyította. 

E szónoklatok a kedélyeket annyira meg-

Szerémi emlékirata. 28. 
2) Verancsics, Magy. Tört. emlékek. II. 4. 

nyerték Corvinnak, ugy hogy kicsiben mult, hogy 
azonnal királynak ki nem kiáltották. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 9. Szomoru jelenségek. — Az 

esztergomi ünnepélyekben világraszóló fényes napokat 
éltünk meg. melyek a kath. egyház iránti tisztelet és a 
kath. öntudat tanujelei gyanánt vigaszszal tölthetik be 
kebleinket. Mert ha Magyarország főpapjának, a bíboros 
érsek és herczegprimás ő emja magas személyének is 
szóltak közvetlenül ezen ünnepélyességek: lehetetlen ta-
gadni, hogy közvetve ama egyháznak dicsőségére is szol-
gáltak, melynek ő emja oly hatalmas oszlopa, melyben 
és mely által nagy nevéhez az hervadhatatlan érdemek 
fűződtek, melyeket a világ a magas jubilánsban tisztel 
és mindenha fog tisztelni. S azért örömmel, büszkeséggel 
és vigaszszal emlékezik meg minden hü kath. sziv ezen 
dicső napokról, melyek édes mindnyájunk által annyira 
hőn szeretett anyaszentegyházunknak is örömnapjai va-
lának. 

S bizony jó, hogy az a bölcs Isten olykor-olykor 
szép napokat is küld számunkra, mert el kellene csüg-
gedni, kétségbe kellene esni és lelket-ölő pessimismussal 
végkép lemondani minden szebb reményről ama szomoru 
jelenségek szüntelen tapasztalásánál, melyek között nap-
jaink lefolynak. Igaz, nyilt üldöztetésről e pillanatban nem 
panaszkodhatunk ; bizonyos szélcsend állott be mindenfelé, 
melyet csak ritkán egy-egy kisebb fuvallat szakít meg. A 
sajtó kevés kivétellel nyilt támadásokat nem intéz egy-
házunk ellen, a törvényhozás terén egyelőre nem kisér-
tenek ama phantomok, melyek ezelőtt nyugtalanítottak 
annyi szivet ; a társadalom jelétileg ellenséges állást nem 
foglal egyházunk ellen és a felületes szemlélő könnyen a 
béke és nyugalom áldásait magasztalhatná ott, hol az el-
lenségeskedés harczi zaja nem hallatszik. Ki azonban mé-
lyebben tekint a dolgok alapjaira, ki vizsgálja a látszó-
lagosan pezsgő életnek örvendő nagy beteg szivét, ütere-
jét, az csakhamar igen veszélyes tünetekre fog akadni. 
Az a titokban terjedő lassú méreg, az az erkölcsi léha-
ság és könnyelműség, az a páratlan apathia, mely min-
denhol uralkodik mind az iránt, ami valamikor hevesebb 
lüktetésbe hozta az emberi vért, az a bevégzett mate-
rialisztikus életirány, mely annyi ezer és ezer ember 
evangéliuma, az a szívtelen egoismus, minden, legcseké-
lyebb áldozattal járó altruismus teljes kizárásával az 
erkölcsi világrend minden alapjának megtámadása, a csa-
lád, tulajdon és tekintély veszélyeztetése, szóval, — hogy 
a részletezést ne folytassuk — ama erkölcsi dissolutió, 
ama praktikus nihilizmus, mely már-már általánossá 
kezd válni, épp ugy mutat ja a sülyedés mélységét, a 
melybe eddig jutottunk, mint a veszély nagyságát, mely 
reánk a jövőben vár. Roppant erkölcsi katasztrófák 
által nevezetessé vált korszakban a vészjelek szaporulata 
daczára mindenkor meg volt a könnyelműség és hitet-
lenség, a fenyegető veszély kicsinylése vagy eltagadása. 
S azért legkevésbé sem lep meg, hogy korunk ezen te-
kintetben is az előző hasonló korszakokat utánozza. A ki 
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pl. a vízözön előtti korszakot, vagy hogy közelebb fekvő 
dolgot vegyünk, a franczia forradalmat megelőző időszakot 
tanulmányozza, az nem egy roppant meglepő vonást fog 
találni, melyben saját korszakunk mintegy visszatükrö-
zik. Persze nem tanácsos erről nagyon hangosan beszélni, 
mert a haladás, mivelődés és száz efféle czim nevében 
gunykaczaj találna lenni Cassandra intéseinek jutalma. De 
— és ez is az idő jeleihez tartozik — egyre szaporodnak 
azok, qui non ex nobis erant, és mégis ismételten és 
ismételten kénytelenek utalni az erkölcsi tönkre ju tás nagy 
és borzasztó veszélyeire. Még liberális lapokban is oly-
kor nagyon siralmas jeremiádákat lehet olvasni és alig 
hinnők, hogy ezek csak „laptöltelék" gyanánt használtat tak. 

Rebus autem sic stantibus nem legcsekélyebb ba j 
az, hogy a gyógyításra vajmi keveset gondolnak. Ezer 
meg ezer más gond foglalkoztat ja a lelkeket és sziveket, 
de erkölcsi és társadalmi regeneratióra nem igen gon-
dolnak. Pedig e nélkül minden egyéb törekvés hiu, min-
den munka C3ak félmunka, minden siker csak u jabb lé-
pés az örvény felé. Erkölcsi, társadalmi regenerat ióra 
nagyobb szükségünk van, mint akármi másra, mert min-
den baj utolsó alapjában erkölcsi b a j r a : lelkiismeretlen-
ségre, hűtlenségre stb. vezethető vissza. U j remény 
csak akkor támadhatna, ha az erkölcsi regeneratio mun-
kájához komolyan látnának — ama erkölcsi regeneratio 
munkájá t ért jük, mely annak nevében történik, kiről irva 
van: „Non est aliud nomen datum" . . . „Non est in aliquo 
alio s a l u s . . . " Minden egyéb sisyphusi m u n k a ! ? 

Nagyszombat. — Az itteni káptalan felirata a magas 
Jubilánshoz külön említésre méltó. 

A nagyszombati káptalan fenmaradását , jövőjét kö-
szönheti biboros érsek-atyánknak. 

E történeti nevezetességű ténynek megfelelő az 
Ocsovszky Ferencz nagyprépost ur által szerkesztett kö-
vetkező felirat. 

EMINENTISSIME AC REVER,ENDISSIME DOMINE 
s . ti. e . c ^ ^ i D i z r ^ r ^ H j i s , 

PRINCEPS PRIMAS REGNI ET ARCHI-EPISCOPE, 
DOMINE DOMINE ARCHI-PRAESUL ET PATER BENIGNISSIME ! 

Inomnem, quœquse se oífert, testificandi filialis amoris, 
debitae reverentiae et sincerissimae adhaesionis occasionem 
solerter intentum obsequentissimum Eminentiae Yestrae 
hocce Collegiatum Capitulum, adeo solennem pandendorum 
animi sensorum Opportunitäten! omnino quam avidissime 
arripit, qualem nobis illucescens feliciter ante decern an-
norum lustra abs Eadem suscepti sacri Presbyteratus an-
niversaria celebritas gaudenter suppeditat. 

Nec f ru s t r a ; ea etemm Eminentiae Vestrae, inde a 
primis gloriosissimi Sui apud nos Gubernii exordiis usque 
ad praesens, erga pusillum gregem nostrum plus quam 
paterna fuit Providentia: ea erga sorte adversa pressos 
nos vere regali mnnificentià, ut alter Stator Capituli 
nostri perenne in aevum, imo cum venerationis, homagia-
lique filialis amoris cum ardore praedicari debeat ; ea 
animi benignitate et cordis paterno affectu erga nos 
ceu íilios, quos ut pupillám oculi jug ' t e r custodire, et 
sub uuibra alarum Suarum magnanimiter prosperr imeque 

protegere nunquam non dignabatur , ut omnes et singuP 
cum mellifluo Doctore vocem adtollere cogamur dicentes: 
„In aeternum non obliviscar miserationes istas, quia in 
ipsis vivificatus sum." (S. Bernard.) 

Quae omnia, quoniam tam magna, tamque eximia, 
Urbi et Orbi cognita sunt, ut iis pro dignitate exponen-
dis nulla facundia par esse possit : sanctissimœ nobis obli-
g a t i o n s ducamus necessum est, bonorum omnium largitori 
Deo, Cuius bonitatis infinitus est thesarus, pro collatis ope 
Eminent iae Vestrae donis impensissimas agere grates. 
„Quid enim melius et animo geramus, et ore promamus, 
et calamo exprimamus, quam Deo gratias ? hoc nec dici 
brevius, nec audiri laetius, nec intelligi grandius, nec agi 
quid fructuosius potes t . " (S. Augustin.) 

In fu tu rum vero nil antiquius censeamus oportet, 
quam duo coelestis grat iae munera, quibus omnium nostrum 
nit i tur salus, pienter a Superno Numine efflagitare : lon-
gaevae, nec ulla unquam molestia interruptae, ad decern 
et u l t ra Archi-Episcopatus Eminent iae Vestrae lustra 
producendae vitae prosperi tatem, pacatissimi item, simulque 
faustissimi Eiusdem regiminis continuam, votisque omnibus 
majorem felicitatem. Faxi t Deus ! 

U t saltern tantisper ipso facto grati tudinem nostram, 
etiam in successores nostros Capitulares Tirnavienses pe-
rennaliter t rausmit tendam, contestemur, effigiem vene-
randam Eminent iae Vestrae ex incidenti hujus laetissimi 
quinquaginta Annorum suscepti s. Presbytera tus Eiusdem 
Jubilaei , ope penicilli coloribus in tela affabre pictam, 
ac in Sacristia Capitulari, ubi Chorum servamus psalmos 
et hymnos Domino Deo Sabaoth recitando, et saepe in 
votivis Sacris Agnum immaculatuin Deo offerendo Divi-
nis stricte operamur, Dominica XXI. post Pent . Festo Pa t ro-
cinii B. M. V. ceu proximâ post Primit ias Eminentiae 
Vestrae Dominica solenniter exponendam, ut ceu in continua 
praesentia Eminentiae Vestrae, ac jugi cum Eiusdem me-
moria laudes et grates Deo depromamus, demisse irfrascripti 
Eminent iae Vestrae humillimi capellani fieri curavimus. 

Qui in reliquo, dum dulcissima indesinentis paternae 
protectionis spe continenter alimur et nutr imur, Benig-
nitati et praealtis Eminentie Vestrae Gratiis enixissime 
devoti, in reverenti sacrae Purpurae osculo ad cineres 
usque emorimur 

Tirnaviae pridie 28 Octobris 1886. 
Eminentiae Vestrae 

devotissimi filii : 

Franc. Sales. Ocsovszky, Abbas de Tissibóth, Ins. 
Collég. Eccl. Tirnav. ad S. Nicolaum Epp . Praepositus. 
et L. R. Civit. Tirnav. Parochus. 

Michael Olhauser, Lector et Canonicus, Domus de-
fic. Sacerdotum Rector, Praeparandiae Director, Sac. jubil. 
in quart . 

Joannes Bapt. Bomolay de Szkacsán, Cantor et 
Canonicus. 

Joannes Nep. Schulcz, Custos et Canon. Sac. jubil. 
in a. quart . 

Simon Klempa, Suae Sanctit. Summi Pontif. Came-
rar. Secretus Praepositus de Ders, Can. Sen. Sacerdos 
Jubil . Die 28. Oct. 1886. 

Aloisius Miklosovich de Ermihályfalva, Canonicus Jun . 
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IRODALOM. 
= „Simor János." Élet é s jellemrajz. Félszázados 

papi jubilaeuma alkalmából irta KŐhalmi-Klimstein Jó-
ZSef , esztergom egyházmegyei áldozár és főgymnasiumi 
tanár. 8 iv, 120 lap. Negyven díszes képpel. Kiadja 
Stampfel Károly kir. udvari könyvkereskedő Pozsonyban.*) 

Simor János bibornok-érsek papi jubilaeuma alkal-
mából, a hódolat-nyilvánitásnak méltóságos, fényes és 
találékony szeretetre valló kifejezéseire találunk. 

A korona, az ország törvényhozása, a kormány, a 
társadalomnak minden rétege, az ország papsága, a ka-
tholikus hivek teljes képviseletei: megvitték tiszteletüknek, 
szeretetüknek, hódolatuknak becses kincseit — és lerakták 
az ország első főpapjának aranyáldozati oltárára. 

Föltünőek az irodalmi és művészeti emlékek, melyek 
ezen fényes alkalom megünneplésére készültek. 

A tudomány és művészet nagy Maecenásának : a 
hódolat e néma nyilvánulásai, nem kételkedünk igen ked-
vesek esnek. A ki a tudománynak és szépmiivészeteknek 
saját palotájában csarnokot emelt, aki a tudomány és 
művészeteknek annyi emléket állított, és emeltetett — azt 
jubiláris ünnepén méltán ünnepli az irodalom is. 

Az ilyen emlékmunkák között — amennyire a 
többieket ismerjük — előnyös helyet foglal el azon élet-
és jellemrajz, melyet e helyütt ismertetünk. 

Fényes kiállitásban lőn Simor János bibornok jubi-
leuma alkalmából irott ezen munka átadva ; mi e helyütt 
röviden óhajt juk ismertetni és a megérdemlett figyelmet 
még egyszer reá irányozni. 

Szoros egységben szerkesztett élet- és jellemrajz 
ez, megirva méltóságos nyugodtsággal, meleg és nagy 
pietásra valló érdeklődéssel, sok szeretettel. 

Az adatok érdekes fűzésében ismerteti Simor ifjúsá-
gát és viselt dolgait egész odáig : midőn saját erejéből 
az isteni gondviselés e férfiút a püspöki szék magasára 
emeli, hogy mint kiváló kegyenczét nagy dolgok véghez 
vitelére, nagy alkotásokra képesítse. 

A könyv nagy része természetesen Simorral mint 
érsekkel foglalkozik, kiváló súlyt helyezve azon nagy te-
vékenységre, mely „nagy alkotásaiban" nyer kifejezést. 

Hatásos és igen melegen tartott , nagyon sikerült 
initiáléjával együtt, az előszó. Aztán a szebbnél szebb 
rajz csoportosításokban, Simor életére vonatkozó gaz-
dag illusztrácziókban ékes életrajznak fejezetei követ-
keznek; közben-közben rövid jellemzések, egyes odalehelt 
episodok által érdekessé tett ecsetvonások. Majd a jóté-
konyság, tevékenységben gazdag élet egész folyama kö-
vetkezik. A nagy alkotások ismertetése, jellemzése; nagy 
melegséggel megirva különösen az a rész, melyben Simor 
tevékenységét a népnevelés terén emeli ki. 

Az autonomia kérdése s a vatikáni zsinat Simorra 
vonatkozó részleteiben. 

*) E miire azért térünk vissza, hogy egyrészt a kiadónak 
óriási költekezéseért elismerést indítványozzunk, másrészt pedig 
t. paptársainkat figyelmeztessük, hogy könyvtáraikban a Simor-
jubileumnak e könyv megszerzése által emléket állítani el ne mu-
laszszák. A szerlc. 

Legérdekesebb fejezetek egyike a szép rajzzal beve-
zetett XII. fejezet, mely Simor János biboros főpapban 
az egyházi szónokot jellemzi, tömör, hatásos, gyöngéd és 
mégis erőteljes vonásokban tar tot t rajzban. Például, igy : 

. . . „Ihlet szállja meg csakhamar, midőn szónokol» 
belemelegszik láthatóan tételébe; a meghatottság magá-
ban a szónokban és a tudat, hogy egyháza nevében be-
szél, kiül aL arczára ; a meggyőződés melege, delejessége 
áthat ja valóját, beszéd és szónok fokozatosan lelkesül, a 
lélek izzó lesz. Es folyik a szónoklat árja, mint a szín-
arany, érczfényü, átlátszó, salak nélkül való. Szinte megha-
talmasodik termete, midőn szónokol, szemeiben a hitvalló 
bátor és rettenthetlen tüze ég ; galambősz feje körül gló-
ria gyul ki. — Kifejezései domborúak, képei ragyogók; 
bizonyos egyszerű báj, de villanyos varázs ömlik mézes 
nyelvéről, megérinti a sziv minden idegét, hullámos rez-
gésbe hozza a lelket . . . és hallgatói gyönyörtelten függ-
nek ajkán ! Tiszta magyar nyelve tőről metszett népies, 
soha se pongyola ; erőteljes, szabatos mondatalkotásu" . . . 

Hosszasabban foglalkozik e fejezet Simor társadalmi 
szónoklataival, melyeket a sajtó is mindig napi esemény-
nek szokott vallani. Aztán egy egészet állit szerző belőle 
össze. Es igy végzi : „Valóban, Simor beszédei a modern 
világ közkérdéseiben a fogalmakat elbírálók, a gondolko-
zást eszményei felé t e r e l ő k ! " . . . 

Még a XIII . fejezetet kell kiemelnünk, mely azzal 
foglalkozik, hogy miért áll Simor nagy gazda hírében ? 

A XIV. és utolsó fejezet a főpapnak igen rövid 
erőteljes jellemzésével foglalkozik. Es azzal végzi, hogy : 
„Eletszentségéről a nagy főpapnak, tudományosságáról 
és egyházkormányzási működéséről hizelgő szavakat, hogy 
ír junk : t i l t ja az ő jelleme, de a mienk is. Amit elmon-
dottunk, el kelle mondani. Mert a kövek is beszélik. 

Nyilt könyvből olvastunk, élő nagy alakról rajzol-
tunk, a hódolat elfogódottságával. 

Cselekvése, alkotásai minden téren, melyet állásából 
folyólag elfoglal ; — gondolkozása, érzése és tevékenysé-
gének nagy emlékei : kivivták számára a kortársak sze-
retetét, a király kegyét, az ország, a haza tiszteletét ! ... 

Serus in coelum redeas!u 

Ki kell még emelnünk a szebbnél szebb illusztrá-
cziókat, az életrajz rendszeres rajzbeli művészi díszítését, 
a díszpéldányoknak kiváló ízléses külalakját, mely a po-
zsonyi nyomdászat diszére válik. 

I t t adjuk az illusztrácziók jegyzékét is, hogy ismer-
tetői tisztünkhöz képest e müvet a nagy primási jubi-
leum egyik legszebb alkalmi müvének, becses irodalmi 
emlékének állítsuk. 

Simor János bibornok mellszobra. A m. püspöki kar 
ajándéka. Stróbl Alajos szobrász művész engedélyével 
fénykép után. Bevezető alkalmi rajz ; a Bazilika, Bu-
dapest és a győri (Simor által restaurált) püspöki 
kápolna miniatűr képei ; Makay Béla rajza. — Rész-
let Székesfehérvárból ; alul Simor János szülőháza. 
Fénykép utáni rajz. Makay B. rajza. — Pozsony város 
és vár a Dunáról ; az „Emericanum" papnevelő ; koroná-
zási dóm ; Makay B. rajza. — A pozsonyi papnövelde-
kapuja. Makay B. rajza. — A budapesti egyetem régi 
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háza, az egyetemi templom és a bécsi „Pázmáneum". Makay 
B. rajza. — A győri püspökvár. A székesegyház ; püs-
pöki székház; a győr-szigeti leányiskola és óvoda, Simor 
által alapítva, Makay B. rajza. — Esztergom látképe 
1867-ben, Fénykép után rajzolta Makay Béla. — Az 
esztergomi főtemplom belseje . Fénykép után Makay B. 
rajza. — Az esztergomi főtemplom karzata. Fénykép 
után Makay B. rajza. — A budavári Mátyástemplom és 
a koronázási király-eskü. Csoportosította Makay Béla. — 
Az esztergomi Bazilika Simor alatt bevégzett a lakjában. 
Beszédes fényképe után. — Esztergom a XVI. században. 
Régi rajz után alakítá és rajzolta Makay B. — Initiale. 
A római sz. Bertalan egyház, a Tiberis szigetén délről, 
a „Ponte de quat t ro Cappi " Csoportosította és rajzolta 
Makay B. — Simor bíbornoki templomának, a sz. Ber-
talan egyháznak belseje Rómában. Makay B.-tól. — Simor 
bibornok nagy pecsétczimere. Rajzol ta véset utáu Mayer-
hofen — Szentelt olaj tartó. Mátyás király állítólagos a ján-
déka. Simor által restaurált alakban Lipper t terv. után 
rajzolta Makay B. — A budapest-józsefvárosi Simor is-
kola és részlet Budapestből. Fénykép után csoportositá 
és rajzolta Makay B. — Simor bibornok 25 éves püs-
pökségi jubi leumára vert érem lenyomata. Tervezte Ma-
jer István ; csoportositá és rajzolta Makay B. — Részlet 
Nagyszombat városából. Fénykép után rajzol ta Makay B. 
— A Simor alapította árvaház Nagyszombatban. Fény-
kép után rajzolta Makay B. — A Bazilika építészeti 
bevégzettségére vonatkozó dombormű a propileumban. 
Fénykép után. — Hunyady János szobra az esztergomi 
főtemplom előcsarnokában. Fénykép után. — Széchy ér-
sek emlékszobra. Ugyanot t . Fénykép után. — Pázmány 
Péter szobra az esztergomi főegyházban. Fénykép után. — 
Sz.-benedeki góth sz. sir, Simor által restaurál t alakban. 
Makay B. rajza. — Olajkehely, koronázáskor a király-fölke-
néshez. Lippert után Makay B- rajza. — A koronázási apos-
toli kereszt. Makay rajza. — A Simor által épített u j érseki 
palota Esztergomban. Makay B. rajza. — A Simor-mu-
zeum beosztása. — A . Simor által emeltetett Szondi-
emlék-kápolna Drégely várában. Csoportosította Makay 
Béla. — A Simor által létesített komáromi leánynevelő 
intézet két háza. És Komárom látképe Szőnyről. Cso-
portosí tot ta fénykép után Makay B. — Szondi György 
szobra. Kis. Györgytől. A Szondi-emlékkönyv után rajz. 
Makay. — A Szondi kápolna építésének emlékére Simor 
tiszteletére veretett érem mindkét oldala. Makay B. — 
Kikezdő rajz „Simor a szónok" cz. fejezethez. Makay B. 
rajza. — Bajcs látképe ; a bajcsi, Simor által létesített, 
kórház. Makay Béla rajza. — Simor Herczeg-Primás 
bajcsi nyaralója. Helyszíni rajz után Makay B. — Zárkép. 
Makay B. rajza. — Simor bibornok leghüebb arczképe 
fénykép után. 

Ily gazdag e mü illusztrácziában. 
Megérdemli a leglelkesebb pártolást . x. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére, a váczi székeskáptalanban: dr. Kovách Pál 
őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, dr. Vir ter Lajos 
székesegyházi f'őesperesnek az őrkanonokságra, Sponer 
József pesti főesperesnek a székesegyházi főesperességre, 
Tanács János csongrádi főesperesnek, eddigi főesperességi 
czimének meghagyása mellett, az ekként üresedésbe jött , 
s a püspöki asztalról nevezett hatodik alapítványi kano-
nokságra, Mallár József, a püspöki asztalról nevezett he-
tedik kanonoknak pedig a pesti főesperességre való fo-
kozatos előléptetését jóváhagyom. 

Kelt Gödöllőn, 1886. évi okt. hó 29-én. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k.^ 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Az eperjes i gör. kath. egyházmegye évköny-

v e i egy monumentális eseménynyel gazdagodtak. Mult 
hó 24-én szentelte fel dr. Vályi JáUOS megyés püspök 
ur az ottani papnevelő intézetet, a mely a nagylelkű 
főpásztor buzgólkodásával ő felségének, Magyarország 
mély vallásossága királyának, mint egyházunk fő kegv-
urának, a herczegprimás-metropoli ta lelkes támogatásá-
nak s a vallásalap kezelésének élén álló férfiak meleg 
érdeklődésének köszöni létét. 

= Ptcsett f. hó 7-én nevezetes ünnep volt. E na-
pon tar to t ta mgs és f t Sláby Fer encz cz. püspök es nagy-
prépost aranymiséjét dr. Dll lánszky Nándor megyés 
püspök ur, a papság és fényes közönség jelenlétében. Ad 
multos annos ! 

— A ..Schweizerische Kirchen-Zeitung'í folyó hó 
6-án gyászkeretben nagy halottról tesz jelentést. Lachat 
Eugén volt bázeli püspökről, utóbb Damiettei cz. ér-
sek és tessini apostoli administrator halálát. A boldo-
gult szül. 1819. ápr. 14-én Montavonban. Meghalt 1886. 
nov. 1-én. Nagy hitvalló mult ki benne, a ki az egy-
háznak Svájczban erős oszlopa vala. A nevezett lap a 
szentírás következő nyilatkozatát alkalmazza szenvedése-
ket tel t életére : „Vos scitis quanta fecimus pro legibus 
et pro sanctis praelia, augustias quales vidimus." ( / . Mach. 
13 3.) R, i. p. 

= Mermülod lausannei és genfi püspök felhatalma-
zást nyert XII I . Leo pápától, hogy a freiburgi papne-
velő intézetben a hi t tudományokból szigorú vizsgálatok 
alapján akadémiai fokozatokat osztogathat. 

— A bddeni katholikusok követik a bajorok példá-
já t . A berlini parlamenti kath. Centrum mintájára szintén 
Centrumot, azaz, középpártot szerveznek és állítanak be 
a törvényhozó testületbe. 

K e g y e l e t e s adakozás. 
Novákovics János pápai kamarás jubileumi ajándékul a 

római Propagandának 20 frt. 

Sajtóhibaigazitás. A f. évi nov. 3-iki számban „Minden szen-
tek" czime alatt, 286. lap, első hasáb, 18. sorban a következő szó-
csere : „hitünk csak homályos sejtelmet csak a mi jeleseinket, a 
kath. egyház nyújt. És jeleseit . . ." ekkép igazítandó k i : hitünk 
csak homályos sejtelmet nyújt. És csak a mi jeleseinket, a kath. 
egyház jeleseit, a szenteket ne lehetne'' stb. 

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

Budapest 1886 ítudnyánszky A. könyvnyomdájából . (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

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. 

NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, november 13. 39, II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Esemény. — Tanitógyülés Simor János bibornok jubileumának tiszteletére. — Egyházi 
Tudósítások. Az olaszországi egyházüldöztetés ujabb mozzanata. — N a g y s z o m b a t : A Simor-jubileumot bezáró ünnepélyek váro-
sunkban. — P e s t - J e n ő : Simor ünnepély Pest-Jenőn. — Kath. Egyleti Élet: A Szent-István-Társulat. — Irodalom: Értesítés a Szent-

István-Társulat által kiadott népiskolai tankönyvek ügyében. — Vegyesek. 

E s e m é n y . 

A „Revue de l'Eglise grecque unie" nem 
rég Szentpétervárról egy közleményt kapott, a 
mely sokkal több mint valamely egyszerű hir, 
a melyet valóban örvendetes eseménynek lehet 
nevezni az anyaszentegyház történetében. 

Egy pétervári tudós, Soloview Vladimir, ki-
lencz nyilt kérdést intézett Platonow Iván szent-
pétervári archipresbyterhez s az ő személyében 
az orosz szakadár egyház valamennyi főpászto-
rához. 

E kilencz kérdésnek világos czélja, a szaka-
dár keleti egyháznak visszaterelése az egyesü-
lésre Rómával, a nyugati egyházzal. Sorban igy 
következnek e kérdések egymás után : 

„I. Az általános zsinatok avval a parancso-
lattal, hogy a nicaeai hit sértetlenül megtartas-
sék : vájjon a symbolum nicaeno-constantinopoli-
tanum szellemére vagy betűjére, értelmére vagy 
szavaira vonatkoznak-e? 

II. Ez a szó Filioque, a symbolum nicaeno-
constantinopolitanum eredeti szövegéhez adva, 
okvetetlenül eretnekséget tartalmaz-e? és ha igen, 
melyik általános zsinat kárhoztatta e tévelyt ? 

III. Ha az emiitett toldalék, mely Nyugat 
egyházaiban a VI. században tünt fel és Keleten 
a Vll-ben lön ismeretessé, eretnekséget foglal 
magában: miképp történt akkor, hogy a két 
utolsó (schismatikus számítás szerint. A szerk.) ál-
talános zsinat, úgymint a hatodik 680. és a he-
tedik 787-ben, nem kárhoztatták azt a tévelyt 
és nem sújtották anathemával azokat, kik azt 
elfogadták, sőt ellenkezőleg egyházi egyeségben 
(communio) maradtak velők? 

IV. Ha biztosan nem lehet állitani, hogy ez 
a toldalék eretnekség: akkor nem szabadságában 
áll-e minden orthodox kereszténynek e tekintet-
ben sz. Maximus hitvalló véleményét követni, a ki 
Marin áldozópaphoz irt levelében helyesli az emii-
tett toldalékot és azt orthodox értelemben ma-
gyarázza ? 

V. Melyek a Filioqué-u kivül a római egy-
ház többi eretnek tanai, és melyik általános zsi-
nat sújtotta azokat anathemával ? 

VI. Abban az esetben, ha el kell ismerni, 
hogy a római egyház eretnekségben nem, hanem 
szakadárságban vétkes ; miután szakadárság ak-
kor követtetik el, a szent at}^ák szabatos megha-
tározása szerint, midőn az egyház valamely ré-
sze, t. i. egyházi és világi hivei, a szertartások 
vagy fegyelem valamely kérdése miatt a jog-
szerű egyházi hatóságtól elszakadt: kérdés, váj-
jon melyik jogszerű hatóságától szakadt el a ró-
mai Egyház? 

VII. Ha a római egyház eretnekségben nem 
vétkes, és miután fölötte nincs hatóság, a mely-
től elszakadhatott volna, ha szakadárság állapo-
tában levőnek sem mondható ugyan ez az egy-
ház; nem kénytelenek vagyunk-e elismerni, hogy 
ez a (római) Egyház Krisztus egy igaz egyházá-
nak kiegészítő része maradt, ennélfogva az egy-
házak közt levő szakadás vallási és egyházi te-
kintetben teljesen indokolatlan s nem egyéb mint 
az emberi politika müve? 

VIII. Ha a mi elválásunk a római Egyháztól 
semmi elfogadható elvre nem támaszkodik: mi 
orthodox keresztények mindnyájan, kik többet 
adunk az isteni dolgokra mint az emberiekre. 

39 
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nem vagyunk-e kötelesek hathatósan oda mű-
ködni, hogy az Egyház egysége a keletiek és nyu-
gatiak között visszaálljon — és pedig éppen ma-
gának az összes egyháznak javára? 

IX. Hogyha az egyházi egységnek visszaál-
lítása a keleti és nyugati igazhitűek közt reánk 
nézve kötelesség: vájjon szabad-e nekünk elodázni 
e kötelesség teljesítését a másik oldalon levők 
bűnei és tökéletlenségei miat t?" 

Ez az a kilencz kérdés, a mely oly világo-
san összegezi a keleti és nyugati egyház közt 
felmerült szakadás főmonumentumát, a mint azt 
száz?dos tapasztalások u t á n a keletieknek végre 
formulázni elodázhatatlan kötelességükké vált. 

„A Kelet az, úgymond Emmanuel atya, ki 
e kilencz kérdést Szent-Pétervárról a nevezett 
kath. folyóirattal közölte, a Kelet az, a mely 
most bennünket egyesülésre felszólit: felelnünk 
kell felhívására és pedig az általok te t t előlépés 
őszinteségének és nemességének megfelelő mél-
tósággal." 

Fia t ! F ia t ! 
Magyarország sajtó-irodalmának egyelőre az 

volna feladata, hogy e kilencz kérdést a közöt-
tünk lakó szakadárokkal megismertesse. 

A keleti kérdés alapjában vallási kérdés. 
Megnyugtató, végleges megoldásának kulcsa 

— a keleti egyháznak a nyugatival való egye-
sülésében rejlik. 

Tanitógyiilés 
Simor János bibornok jubileumának tiszteletére. 

A nagyszombat-vikariátusi kath. tanítóegyesület ő 
eminencziája iránti őszinte tisztelet és szeretet érzel-
métől áthatva junius hó 8-án tartott III. nagygyűlése 
alkalmával határozatilag kimondotta, hogy főmagasságu 
Simor János bibornok, herczegprimás és esztergomi érsek 
ur, kegyelmes atyánk ötven éves áldásdus áldozópap-
sága jábileumának emlékére diszgyülést fog rendezni. 
E gyűlést f. évi október hó 25-én tartottuk meg, 
melynek lefolyása a következő. 

1. Reggeli 8 órakor ünnepélyes isteni tiszteletet „Te 
Deummal" és teljes segédlettel végzett ngs és főt. Olhau-
zer Mihály kanonok s képezdei érseki igazgató ur a 
főtemplomban. A diszgyűlés 9 óra után vette kezdetét 
a városháza újonnan díszesen kifestett tanácstermében. 

2. Miután tiszteletbeli elnökünk Boltizár József 
püspök ur ő méltóságáért három tagú küldöttség ment, 
ő méltósága éljenzés között megjelenvén, az ünnepély 
magasztosságát méltató (alább következő) ékes beszéddel 
a diszgyülést megnyitotta, melynek végeztével három-
szoros éljenzéssel üdvözöltük ő eminencziáját. 

3. A nagyszombati dalárda Bogisich Mihály budai 

prépost alkalmi „Dicshymnusát" énekelte általános tetszés 
között. 

4. „Simor János." Elet- és jellemrajz, főtisztelendő 
Kőhalmi-Klimstein József főgymn. tanár ur müvet irt, 
melyből egyes részleteket a szerző hivatalos elfoglaltsága 
miatt a jegyző olvasott fel. A kitűnően összeállított 
érdekes élet- és jellemrajzot a jelenvoltak feszült figye-
lemmel hallgatták. 

5. Er re felolvastatott ő eminencziájához a junius 8-ki 
nagygyülési határozat értelmében felterjesztendő hódoló 
felirat, melynek szövege már közölve volt a „Religió"-
ban. A felirat nagy oktáv alakú vörös bársonyba kötött 
albumba van foglalva, a mellső borítékon ő eminencziá-
jának művészi kivitelű monogrammja látható, a szöveget 
pedig kalligraphus tolla irta, 

6. „Pápai Hymnus" elődta & nagyszombati dalárda. 
Miután ő méltósága a püspök ur a dalárda tagjainak 

szíves köszönetet mondott a szíves közreműködéséért, mely-
lyel diszgyülésünk sikeréhez szép énekükkel nagymérv-
ben hozzájárultak, a diszgyűlés véget ért, 

Ezt követte a rendkívüli nagygyűlés. 
1. Regéczy József képezdei tanár, az egyesület iro-

dalmi figyelő tagja felolvasta terjedelmes s kiváló gond-
dal kidolgozott, érdekes reflexiókkal ékített jelentését az 
ez évben megjelent irodalmi termékekről. 

2. Püspök ur ő méltósága kegyeletes szavakban 
megemlékezett Zelliger József elhunyt egyesületi önfel-
áldozó tevékenységű elnökünkről, az egyesület alapitó-
járól, a tanügy s egyesület terén szerzett kiváló érde-
meiről. A gyűlés mély sajnálatát fejezte ki a tanítók 
barátjának váratlan elhunyta felett s emlékét jegyzőköny-
vileg is megörökíti. 

A megüresedett elnöki tisztségre szavazattöbbséggel 
tek. Regéczy József képezdei tanár ur választatott meg. 

1. Az indítványokra kerülvén a sor, a jegyző in-
dítványozta, hogy kérjük meg ő méltóságát, miszerint 
az üdvözlő feliratot ö eminencziája kezeihez juttatni ke-
gyeskednék. A püspök ur szívesen teljesítette kérelmün-
ket, a mennyiben a feliratot személyesen adja át Eszter-
gomban. 

2. Regéczy József elnök ur inditványozta, bogy 
boldogult Zelliger József felett a jövő közgyelésen a 
hozzá közel állott barátjainak valamelyike emlékbeszédet 
mondjon. Az emlékbeszéd tartására Dr Komlóssy Ferencz 
alelnök urat kértük fel elnökileg, ha pedig az alelnök 
ur e megbízást el nem fogadná, a közgyűlés az elnököt 
felhatalmazta az intézkedésre. 

3. Dr Lassú Lajos esperes-plébános ur felkéri az 
elnök urat, hogy az „irodalmi figyelő" tisztségét továbbra 
is megtartani szives legyen, mire az elnök ur készséggel 
vállalkozott. 

3. Miután az egyesületünk által kitűzött „ Szemléltetés 
szerepe a népiskolában " tételre a pályázat határidejének hi-
bás közlése ( október hava 31. helyett) csak két pálya-
munka érkezett be, inditványoztatott : hogy többen is 
dolgozhassanak, a pályázati határidő 1887 évi április 1. 
bezárólag terjesztessék ki, a mi el is fogadtatott. 

5. Vágvölgyi Béla képezdei tanár ur kérdi, miért 
nem közöltetett a „Népnevelő"-ben a junius 8-áu felolva-
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sott birálati jelentés. Jegyző kijelentette, bogy a „Nép-
nevelő" csak is kivonatosan a „Magyar-Állam" nyomán 
közölte volna a bírálatot. Azonban a főszerkesztőtől ér-
kezett levél szerint a beküldött birálat a szerkesztőség-
ben elveszett, s így a bírálatot nem lehetett közzétenni. 

6. Főtisztelendő Concilia Emil érsek-helynöki titkár ur 
indítványára, felkérjük az esperes urakat, miszerint a 
kiadott emlékkönyvünket esperesi kerületeikben ajánlani 
és terjeszteni szíveskedjenek. A könyv leszállított ára 1 
frt (1 fr t 50 kr. helyett.) 

7. Miután az alapszabályok változtatása, módosítása 
szükségesnek látszik, elnök ur javaslatára a tervezett 
alapszabályok változtatásával a központi bizottság meg-
bizatik, mely a tervezetet kinyomatja s az esperes urak-
nak megfelelő számmal jó eleve megküldi, hogy a jövő évi 
nagygyűlésünkön beható tárgyalás alá vétethessék. 

8. A „Népnevelő" szerkesztősége Budapestre lőn 
áthelyezve. Többen szóba hozzák, vájjon nem volna-e e 
lap szerkesztője hajlandó a lapot az egyesületnek áten-
gedni, ellenkező esetben nem volna-e czélszerű uj lapot 
indítani. Az erre vonatkozó lépések megtételével az elnök 
urat bíztuk meg. 

9. Pitthord János pénztáros űr többféle ok miatt 
állásáról leköszönni akart, azonban felkéretett, hogy 
tisztségét a jövő évi nagygyűlésig megtartsa, a mit meg 
is igért. 

10. Végre a méltóságos püspök ur kiváló köszönetet 
mond a nagyszombati dalárdának a szíves közremű-
ködésért. Jegyzőkönyvi köszönetünket a dalárdával kö-
zölni fogjak. Ugyancsak köszönet szavaztatott a városi 
polgármester urnák a tanácsterem szives átengedéseért. 

Miután az uj elnök ur püspök ő méltóságának a 
gyűlés bölcs vezetéseért köszönetet mondott, a rendkívüli 
nagygyűlés befejeztetetett. 

A püspök-elnök ur beszéde. 
Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Mélyen tisztelt gyülekezet ! . . Rendkívüli időben, 

rendkívüli fénynyel tar t ja e szerény egyesület mai köz-
gyűlését. Ennek okát és jelentőségét hirdeti a szerény 
meghivólap, melyet f. h. 18-án kibocsátott egyesületünk 
központi bizottsága. 

Diszgyülés ez, mélyen tisztelt tagtársak, főmagas-
ságu és főtisztelendő Simor János bibornok, herczegpri-
más és esztergomi érsek urunk ötven éves áldozópapsá-
gának jubiláris megünneplésére. — Es méltán ! — mert 
midőn az egész nemzet áldva magasztalja ő eminencziá-
ja Simor János bibornok, Magyarország herczegprimása 
Isten dicsőségének és a haza boldogságának szentelt életét : 
vájjon hallgathatunk-e mi, fiai azon egyháznak, melynek 
ő főpapja, tagjai azon egyesületnek, melynek ő fővédnöke, 
gondozói azon iskoláknak, melyeknek ő fővezetője, atyás-
kodó jótevője, éltető szelleme? Nem s ismételten mon-
dom nem hallgathatunk mi, hanem kell, hogy sziveink 
sugallatát követvén összegyűljünk, fiúi hódolattal üdvöz-
leni őt, a minden szépnek, minden jónak vezércsillagát, 
kiben látva az erény és tudomány gazdag világosságát, 
a szent élet és a nagy tettek szakadatlan lánczolatát, 
benső megilletődéssel elrebegjük az írásnak e rövidke de 

komoly megfigyelésre minket intő szavait: „/me a főpap, 
ki napjaiban megtetszett az Istennek ki öt igaznak ta-
lálta", és félszázados életpályája ezer és ezer kísértései, 
megpróbáltatásai között mindenható kezével megóvta 
ellenségeitől s beteljesité raj ta a zsoltáros ajkán felhang-
zott igéreté t : „Hosszú napokkal töltöm be őt és meg-
mutatom neki az én szabadításomat." 

Es valóban, mélyen tisztelt gyülekezet ! főmagas-
ságű ünnepeltünk az, ki egész életén át csak Istennek 
szent oltalma alatt kereste, és fel is találta lelke nyu-
galmát, boldogságát : azért nagy és felülmulhatlan ő mint 
pap, bölcs és mintakép mint tanitó, lármanélküli, de ki-
fogyathathatlan jótéteményeiben mint emberbarát, és 
mint hazafi ? dicsőséget hozott mindég a magyar névre, 
hódoló tisztelettel s hűséggel viseltetvén az apostoli ki-
rály, szakadatlan ragaszkodással a magyar haza, és oda-
adó tiszta szeretettel az emberiség iránt. 

Ha a köveknek nyelvök volna, s ha a közjóért 
hozott áldozatok, a közművelődés és közjétékonyság szá-
mára tett alkotások megszólalhatnának : mily mennyei 
összhang zengene ma feléd, főmagasságu urunk, a temp-
lomok falairól, melyeket építettél, vagy újí tottál ; a képek, 
az oltárok, szobrok, a diszitmények sokaságáról, melyek-
nek te léted adtól ; az iskolák és nevelőintézetekről, me-
lyeket te oly nagy számban alkottál ; a betegek, az ár-
vák, az aggok, a nyomorultak menhelyeiről, melyek te 
nélküled a földi szenvedést nem enyhítenék ! 

Oly tények ezek, mélyen tisztisztelt gyülekezet ! 
melyek minket a hála és tisztelet szózatára kényszeríte-
nek, és feljogositnak, hogy szerzőjökre alkalmazzuk az 
írás szavát : Iste in generationibus gentis suae glóriám 
adeptus est, et diebus suis habetur in laudibus.u 

S ezzel megnyitottnak nyilvánítom a közgyűlést. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
Budapest, nov. 12. Az olaszországi egyházüldöz-

tetés ujabb mozzanata. — Az antiklerikalismus — a pá-
holy által rendezett egyházüldöztetés ujabb phasisa — 
véresszájú szónoklatoknál, rendbontó zavargásoknál és ki-
hívó tüntetéseknél meg nem állapodott. Amire maguk-
nak ürügyet kerestek, arra most már jogczimet találtak 
amaz olasz államférfiak, kik teljesen félreismervén a nép 
szükségleteit és igényeit, lábbal taposván a természetes 
jog legelső követelményeit, arczul csapván saját ezerszer 
ismételt rendszerüket a szabadságról, egyenlőségről és 
testvériségről, most már komolyan hozzá fognak az egy-
házüldöztetés egyik közönséges, mindenütt első sorban 
szereplő munkájához, a szerzetes rendek elnyomatásához. 
Mint a hitehagyott Julián császár, elődeitől eltérőleg, a 
csel és hazugság fegyvereihez nyúlt, kizárván a keresz-
tényeket a művelődés tényezőinek használatától és elzár-
ván előlük a jövő nemzedéket : ugy tesz a mostani olasz-
országi "egyházüldöző szabadkőművesség. Nem rendez 
erőszakos üldözést, nem használja a nyers brutalitásokat, 
nem kergeti szét a zárdák csendes lakóit karhatalommal, 
mint ezt Francziaországban láttuk ; hanem megfosztja a 
szerzetesrendeket a lehetőségtől, hogy ujabb tagokat fel-
vehessenek, lehetetlenné teszi ezáltal azok fenmaradását 
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és működéseiben meg akarja őket bénitani az által, hogy 
tőlük a fiatalságot elvonja és azt az állami iskolákba 
kényszeriti, hol majd gondot viselnek arra, hogy a val-
lással valami nagy érintkezésbe ne jöjjön ama fiatalság, 
melytől istentelen munkálkodásuk folytatását várják. 

Ha a nem régen közölt szabadkőműves körrende-
let oly nagy súlyt fektet az iskolára, ha fegyverei közt 
első helyre az iskolát sorolja, akkor ezen törekvésnek 
czélja egy csapásra megsemmisiteni a szerzetes rendeket 
és a vallásos nevelés lehetőségét. Mert talán sehol sincs 
annyira kifejlődve az éles ellentét Isten és a sátán között, 
mint az olaszországi kath. és állami iskolákban. Egy or-
szág, melyben az akatholikusok száma elenyészőleg ki-
csiny oly annyira, hogy komolyan számba sem jöhet, 
egész természetével ellentétben áll a nevelés és oktatás 
ama irányával, mely a kath. vallást ignorálja vagy en-
nek csak igen alárendelt, talán csak egy tűr t tantárgy 
helyét engedi. Kath. lakosságra, mely annyira csüng 
vallásán, mint az olasz nép, reá erőszakolni egy Isten 
és vallás nélküli iskolát nem csak roppant merénylet a 
lakosság béketűrése ellen, de tisztán politikai szempont-
ból is teljesen helytelen, sőt hatásaiban veszedelmes 
eljárás. Olaszországban a katholikus vallás ma is állam-
vallás. Nemcsak tolerata, hanem domináns religio. Al-
kotmánysértés nélkül az egyházat még egyik kiegészítő 
részében is korlátozni és akadályozni nem szabad. A 
szerzetesrendek, mint az egyház által létesített, az egy-
házhoz tartozó és azt kiegészítő társulatok, ugyanazon 
szabadságnak örvendenek, mint maga az összes egyház : 
és azért a szerzetesrendek ujabban szándékolt megszorí-
tása az olasz alkotmány egyik sarkalatos pontjának flag-
rans megsértése. Nyilt alkotmánysértés vagy egyenesen 
e czélra keresztülviendő alkotmányváltoztatás nélkül ezt 
a tervet törvényesen keresztül vinni nem lehet, nem 
szabad. Ezt kellene tekintetbe venni azoknak, kik mindig 
oly nagyra vannak a jogállam elméletével, kik az álta-
lános jogvédelmet, a polgárok törvény előtti egyenlő 
ségét oly nagy garral hirdetik. Ugyan mivé lesz az egyéni 
szabadság, ha a hitetlenség és felforgatás minden árnya-
latainak törvényes védelme, sőt pártfogása mellett Olasz-
országban csak kath. személynek lesz megtiltva egyéni 
szabadságát akként érvényesíteni, hogy magában vagy 
többed magával egy szent czélra egyesülve, éljen egy 
feladatnak, mely saját lelki üdvének munkálkodása mel-
lett másoknak és utolsó sorban a közjónak előnyére szol-
gál ? Vagy mivé lesz a polgárok szabadsága, ha legszen 
tebb érdekeiket sem érvényesíthetik, hanem legbensőbb 
vallási meggyőződésük ellenére per vim et fortia kény-
szeríttetnek, gyermekeiket ott és azok által neveltetni, 
hol és kik nemcsak a vallási meggyőződést és érzületet 
nem ápolják, hanem mindent ennek lerontására tesznek ? 
Vagy mivé lesz a tanügy, mely lelkes, képzett, de min-
denesetre kevés igénynyel bíró, nagy önmegtagadáshoz 
és áldozatkészséghez szokott tanerők helyett olykor felü-
letes, de mindenesetre számos családi és egyéni gonddal 
küzdő, mindennemű felforgató eszmékkel megbarátkozott 
tényezőket nyer ? Ha igazán a nép java, a lakosság ér-
deke irányadó az illetékes körökben — és más nem le-
het, quam salus reipublicae — akkor az olasz döntő 

tényezők jobbat nem tehetnek, mint a status quo-nak az is-
kolai ügyekben való fenntartását. Hanem ha ők — mint ezt 
a modern államéletben akárhányszor látjuk — csak sa-
ját érdekeik védelmére és biztosítására ezt is csak esz-
közül kívánják alkalmazni, akkor, ha valahol, éppen 
Olaszországban bizonyosan rosszul sikerül számításuk. 
Vagy egy rakonczátlan, tekintélyt nem ismerő és minden 
felforgatásra kész tömeg felnevelése, vagy a végre is bir 
ka türelméből kifogyott nép kategorikus válasza keser-
vesen meg fogja bőszülni az egyház elleni dühben tel-
jesen megvakult ármánynak fondorlatait. 

Némi elégtételül szolgál nekünk, hogy még az olasz 
liberálisok körében sem hiányzik egészen a józan felfo-
gás. Tanú erre valami Fazzari Achille, ki több olasz 
újságban nyilt levelet intézett ez ügyben Depretis mi-
niszterhez. Fazzari A. liberális; atyját 1847-ben halálra 
ítélték, ő maga 1850—1860-ig börtönben ült mint „sza-
badsághős," ő Olaszország „kibővítéséért" és megizmo-
sodásaért küzdött és a hareztéren több sebet is kapott ; 
ma is „kész elsőnek lenni a savoyai zászlók alatt ott, 
bol a veszély a legnagyobb." Tehát liberális ember, a 
mai „Olaszország" gyermeke. S mégis ő nyíltan és hatá-
rozottan elitéli a legújabb szerzetes-üldöztetést Olaszor-
szágban a legélesebb kifejezésekkel. „Nem méltányos, 
sem nem okos a szerzetesek ellen tovább folytatni a küz-
delmet." Tajani, Nicotera, Grimaldi, Correale és más 
liberálisok, kikre egyenesen Avatkozik, gyermekeiket 
szintén szerzeteseknél neveltetik. 0 maga is bevallja, 
hogy saját gyermekeit, kik előbb állami intézetekben 
voltak, a szomorú tapasztalatok után szerzetesek (még 
pedig jezsuiták) által vezetett intézetekbe adta, hol most 
teljes megelégedésére szépen előhaladnak. Sok egyéb szép 
gondolaton kivül érdemesnek találjuk a következőt 
idézni: „Hagyjuk az üldöztetéseket és kezdjük az attra-
ctio politikáját ! Hisz kiki tudja, hogy erőszakos idősza-
kok csak azokat fárasztják ki, kik azokat felidézik, nem 
pedig azokat, k ;k áldozatul esnek. Soha sem számlált a 
kath. egyház annyi hü gyermeket és hőst, mint Diokle-
tian idejében, pedig ez kegyetlenül üldözte. Legyen ex-
cellentiád a kiengesztelő attractió politikájának hive, mint 
Crispi, Cairoli, Nicotera és mások, kik a haza nagyságá-
hoz annyira közreműködtek. Ha pedig exeiád népszerüség-
hajhászat ált?' elragadtatva erre reá nem állana, a haza 
fogja vádolni, nem törődve ama gyülekezetekkel, melyeket 
széltiben más irányban tartanak." 

Ilv nyilt és bátor szavak egy férfiú tollából, kit 
senl i „klerikalismus"-?' nem vádolhat, mindenesetre el-
ismerést érdemelnek és érdekes világosságot vetnek arra 
az áramlatra, melyet ugy Olaszországban amint ezen 
kivül a nemzet közóhaja és akaratja gyanánt fel akarnak 
tüntetni. ? 

Nagyszombat. A Simor-jubileumot bezáró ünnepélyek 
városunkban. — 

Kegyelmes főpásztorunk áldozári jubileumára váro-
sunkban rendezett ünnepélyek diszes sorát bezárta ő 
eminencziája életnagyságú arczképének, melyet a város 
Richter által festetett, ünnepélyes leleplezése, mely októ-
ber 31-én a tanácsteremben a városi képviselő tes-



RELIGIO. 313 

tület és számos vendég jelenlétében tartott diszülésben 
történt. 

Nekanovich Miklós polgármester ur beszéde alatt 
lehullott a lepel s ő eminencziájának szelid alakja feltűnt 
előttünk. 

Az ünnepélyek utolsó, de igen kedves hullámrezgé-
sét képezte ő eminencziája mellképének, melyet a nagy 
szombati káptalan szintén Richter által festetett, ünnepé-
lyes leleplezése, mi november hó 7-én ment végbe. 

Mondott napon d. e. 11 órakor ünnepélyes szent 
misét tartott ngos Schulcz János őrkanonok ur segédlet-
tel. Erre a meghívott vendégek a sekrestyébe vonultak, 
hol a beburkolt arczkép virágokkal környezve s koszo-
rúkba foglalva volt látható. 

Miklosovich A ^ j o s kanonok ur beszéde platt lehul-
lott a lepel, mire a nagyszombati dalárda Bogisich 
Mihály „Dicshymnuszát" énekelte el. A káptalan tagjain 
kivül ott láttuk mélt. Boltizár József fölsz. püspök urat, 
a városi tanács, képviselő testület, továbbá a tanári kai-
több tagját. 

Az ünnepély végeztével ő méltósága megígérte, 
hogy ő eminencziájának örömmel fogja jelenteni a nagy-
szombati káptalannak ő iránta imént tanúsított gyöngéd 
fiúi tiszteletét és ragaszkodását. 

Miklosovich Alajos kanonok ur történeti becsű be-
széde egész terjedelmében a következő : 

Mélyen tisztelt méltóságos Püspök és érseki Hely-
nök ur! 

Igen tisztelt vendégkoszorú ! 
Miután az örömünnepélyek riadalma elcsendesedett 

s a hódolati mozgalom, melyet ö fömagasságának a mi 
kegyelmes főpásztorunk Simor János bibornok, her-
czeg-primás s érsek atyánk ötven éves áldozárságának 
jubileuma keltett, az általános tisztelet, szeretet, határ 
talan kegyelet, fiúi ragaszkodás ragyogóan tüntetett nyil-
vánulásaiban czélját érte : ma egy szerény testület, a 
szent Miklósról nevezett nagyszombati társas káptalan oly 
szerencsés, mintegy zárünnepélyül ismételve mély hódo-
latának, de egyszersmind forró hálájának ihletett k'feje-
zést adni ; midőn az ünnepelt biboros főpap a mi kegyel-
mes atyánknak arczképét. a káptalan eme zsolosmának 
szentelt helyiségében az oltár melletti előfalon örök em-
lékül elhelyezi. 

Bemutatta ugyan mély fiúi hódolatát a káptalan négy 
kiküldöttje személyében a főmegye összes clerusa diszes 
koszorújába foglaltan, odafüzve szerencse-kivánatait a 
hétszázhatvan, lélekben legalább jelenlévő fennen do-
bogó sziv magasztos áradozásaihoz ; mindazonáltal mu-
laszthatlan kötelmének tartotta külön is Isten oltárához 
járuln1. s a mennyei trón zsámolyánál lángoló imáival hálát 
adni a biboros főpapra árasztott kiváló kegyelmek s 
malasztokért s szivből fakadt fohászokkal esedezni, hogy 
az Isten drága életét, mely a magyar kath. egyházra s a 
drága honra gondviselésszerűnek bizonyult, még igen 
sokáig tartsa fenn ; kötelmének tartotta főleg mélyen 
átérzett forró hálájának tüntető kifejezést adni a kegyel-
mes ur iránt, kit e társas káptalan második alapi-
tója gyanánt mélyen meghajolva fiúi hódolattal tisztel s 
dicsőit. 

Ugy van, kell, hogy fennen dicsőítse e nagy jótevőjét. 
Ám ugy látszik sziik körű a gondolat, szegény s hideg a 
szó. tehetetlen a nyelv a nagy főpapnak illő magaszta-
lására, kinek nevét az egész kath. világ ismeri s tiszte-
lettel említi, kit az apostoli király ö felsége magas 
látogatásával tisztelt meg, hogy szerencsekivánatait kife-
jezze, kit egy egész ország az imént csodálatos ünnepélyes 
fölvonulásával dicsfényben ragyogtatott, fölismerve benne 
a villanyos napot, mely felé a sötétség árnyaival küzd, — 
s ki után jelenben biztosan irányulhat, hogy világosság-
ban haladhasson s kath. érzetével a világosságban uj 
életerőt, erejével s támaszával biztonságot lelhessen. 

Miként is lehetett ő oly sok nagy elődje között a 
legnagyobb, hiszen amint ő maga fölemlité, bölcsője egy 
szerény eresz alatt ringott, fényes nevü ősök árnyai nem 
lebegték körül. Nem tudományos nevelők sokoldalú szor-
goskodása öntötte lelkébe a magas irányokat; egyedül 
Isten különös malasztja, az ő angyala, az igazi erény terem-
tette őt nagynak, megfejtve az anyagelvü kornak a ta-
lányt, miszerint a mélyen vallásos erény képes csak igazán 
nagy jellemeket alakítani. Igy fejlődött oly kikerekedett s 
bevégzett egészszé nagysága, mely köznapias, kicsinyes, 
alantias után sohasem indulván, tetteinek ámulatra ragadó 
nagy méreteit önmagában birja s magából meríti. Nincs 
azokban a jelen bizonytalan esélyei között az ag-
gódó benyomásának egy ismerve is. A középszerűségek 
puszta jó akarata, a félénk tapogatódzás vagy éppen in-
gadozás tetteihez távol áH tőle. Mindenben tiszta öntu-
data vezérli a cselekvésben, határozott nagyszabású tö-
rekvés a kitűzött czél felé, lankadni nem tudó, szakadat-
lan előkészítése a biztos sikernek, a legmagasztosabb 
lelkesülés a kath. egyház ügyeiért, sokszorosan bebizo-
nyult hü odaadás a szentszék, törhetlen hűség az apos-
toli király iránt, édes hazájáért, az emberiség minden java, 
s boldogitásáért áldozatkész szeretet : ezek tulajdonai ! 
Igazságszerető és szigorú, és még sem fáj a megrovottnak 
más, mint hogy megérdemelte azt. Komoly méltóság ül 
arczán s nemes ihlettség sugárzik arczárói, s mégis vonz 
szelídségével s kegyes beereszkedésével. Haladást keres, és 
keresve bele fáradta mostani kor : nem érvén czélt, ő emja 
megtalálta útját , mert az örök igazság és szépség ka-
lauza, s azért a hitélet, tudomány s művészet még a 
késő korban is fognak nagy alkotásairól beszélni. E kor 
a szenvedélyeket dédelgeti és sokszor veszedelmes lángra 
szitja a legaljasabbakat is ; még a társadalom alapját, a 
családi életet is, hullámzásaira kívánná bírni : ő emja az 
önmegtagadás, az önuralom, a teljes szellemi élet s fedhe-
tetlen erkölcsiség egy magasabb példányképe. 

S mint mondják a csodálat határáig terjedő temér-
dek áldozatairól ? ! Felsőbb okszerűséggel rendezte uradal-
maiban gazdaságát, kincseket gyűjt epedve, mert eped, 
hogy minél több jó ügyet szolgálhasson ; ad, segit s vigasz-
tal egyszersmind; különösen kegyeli a szegényeket, árvá-
kat s_minden elhagyottat; talál vigasztaló szót minkenki 
számára. A templomok, iskolák, jótékony intézetek, egy-
házi épületek, a nevelés,- tudomány s művészet csarnokai, 
valamint az ő számos papsága — mind kifogyhatlan 
jótékonyságának tárgyai. Különös az ős hajdan ! Mesékkel 
hímezte ki nagy embereit, rajongással világított titokza-
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tos felhőkben mutatja be alakjaikat : itt a valódi, az 
iwaz, a tényleges, a jó és nagynak szakadatlan lánczolata 
adott magának mesés mérveket. 

Fejedelmi nagylelkűségének könyörülő nagy szivé-
nek emlékeit szerencsés birni különösen Xagy-Szombat 
városa. I t t van az uj, közel háromszáz ezer írttal alapított s 
berendezett árvaház, itt az elaggott papok intézete, melynek 
további alapjául százezer frtot fizetett le, itt ezen társas 
káptalan, melynek második megalapitója lőn : ennek szűk-
re szabott s később még inkább leolvadt eredeti alapjait 
100,000 frt tal szaporítván, hogy igy e káptalan az érde-
mekben megőszült egyházi férfiaknak megjutalmaztatá-
sukra szolgálván, ne gondos kenyérnek legyen kinos helye, 
hanem békés nyugalomnak legyen ohajtott diszes rév-
partja. 

Mert épen szűk alapjai miatt e káptalan csak ne-
hezen, hosszú vajúdás után született meg, csak nehezen 
határoztatott el létrehozatala. 1823 jan. 23.-án Perényi 
Imre báró esztergomi székesegyházi nagyprépost, egy 
szersmind nagyszombati városi plébános elhalván, csiráját 
adta meg az uj káptalannak. Bold. Rudnay Sándor bi-
bornok érsek, hogy az ájtatos alapítványok, melyek e 
nemes városban századok óta virágoztak, a főkáptalannak 
Esztergomba történt visszahelyezése miatt érvényesülésük-
ben hiányt ne szenvedjenek; hogy a lakosoknak lelki vi-
gasztalására, az isteni tiszteletnek fénye és disze a lehető-
ségig is tovább föntartassék ; végre, hogy legyen több mód 
és alkalom érdemes papokat diszes jutalomban részesít-
hetni : serényen törekedett az uj káptalant felállítani ; közbe 
jött akadályok, kivált némely függőben lévő kérdések miatt 
azonban csak 1831. évi julius havában sikerült a királyi ala-
pítólevelet s a kanonokok kegyelmes kinevezését megnyerni. 
Mindazonáltal az uj káptalan teljesen kihalt, mielőtt he-
lyét elfoglalhatta, mert ama függő kérdések csomóját 
megoldani nem egy hamar sikerült. Végre boldog em-
lékezetű Kopácsy József herczeg-primás nem nyugodott 
mig nem tisztázta az ügyet ; kinyerte a királyi kegyelmes 
alapítványi levelet s a káptalant kanonokjaival 1844.év ja-
nuár 1-én bevezette. E társas káptalannak több alapját te-
szik, igy szóla a hires főpap, egyesek ájtatos alapitványai 
oltárok nevezete alatt, melyeknek javadalmai, részint ugy, 
amint voltak, meghagyatván, részint kész összegekké té-
tetvén, a hozzájuk kötött szent ájtatosságok teljesítésére 
javadalomul szolgáinak; továbbá Buzslay Mózes nagy-
szerű régi alapítványa egy részéből, melyet ájtatosságokra 
szentelve a plébániának hagyott. A kegyes intézkedésnek 
pontosabb teljesítésében, mondotta ismét a beigtató her-
czeg-primás, az alapitónak szándékával összhangzólag részt 
vesz a társas káptalan is. Ugyanezért egy része azon 
jövedelmeknek, melyek a plébánia javára, több időközi 
függőben volt állapot alatt Buzslay Mózes adományából 
összegyűltek, szintén a társas káptalan alapítványához já-
rula. Ez ellátás szerény életmód mellett akkor elégséges-
nek látszott. 

Ámde a világon minden forgandó. Ugyanis 1849. 
után a közgazdasági és állami viszonyok fokonként tel-
jesen átalakultak. Lassanként az élet mind drágább lőn, a 
pénz értéke párhuzamosan leszállott. 

Szükséggel kezdettek küzdeni a káptalan tagjai. 

Ez volt jutalma az elaggott ősz férfiaknak: miglen meg 
nem jelent a mentő angyal a főmegyét közel hus.z éven 
keresztül dicsőn kormányzó, jelenleg jubiláló kegyelmes 
biboros atyánk. Előbb a vullásalapból eszközölt részökre 
tetemes segélyt, végre százezer forint alapítványával a 
hosszú borura derűt hozott. 

Most mi, a társas káptalan tagjai, örvendve örvendünk 
létünknek s békés nyugalommal szenteljük éltünk utolsó 
szakát Istennek. 

O ugyan nagy alkotásaival örökké fog élni, mi pe-
dig egymás után csakhamar sírba szállani ; de utódaink-
kal együtt mindig áldva öt a fejedelmi adakozót, várjuk 
Azt, ki eljövend és nem késik, hogy hűséges szolgáinak 
eme béke után, melyet ő szerzett meg, az örök béke ju-
talmát s örömeit is megadja, hol az ő házának bőségé-
vel eltelve az ő gyönyörűségének patakjából itattatni 

fogunk. 
Es most hulljon a lepel. mely az ö dicső atyai ar-

czát födi. Mintegy személyed, magas szined előtt rebegjük 
et forró hálánkat, mélyen meghalva köszönjük meg ismé-
telve irántunk tanúsított atyai nagylelkűségedet. Fogadjuk, 
hogy szivünk minden dobbanása egy-egy hálahullám lé-
szen, melyet Isten hü angyala szent kezeire bízunk, hogy 
vigye meg s vegyítse a dicsőítés ama nagy folyamába, 
mely száz meg százezer dicsöitö sziv patakjaitól aranymi-
séd alkalmából tulárcidozott, Istent dicsőítve, ki néked hosz-
szu s mondhatlanul áldásdus életet engedett, s könnyes 
fohászokkal kérve, hogy drága életedet még igen sok évek 
során tartsa meg a magyar kath. egyháznak, melyért 
nagy szived él, hal, a szeretett hazának javára, millió hí-
veid és az emberiség boldogitására. Mondám. 

E gyönyörű beszéd, mely az egész ünnepély fény-
pontját képezte, hiven tükrözi vissza a nagyszombati társas 
káptalan érdemes tagjainak ő eminencziája iránti őszinte 
hála és szeretet érzelmeit. 

Es ez ünnepélylyel városunk jubiláris örömhullámai-
nak utolsó rezgése is végződött. 

Valahányszor tekintetünket az arczkép felé irányoz-
zuk, mindig felbuzog szivünk szeretetének érzelme. 

Szép látvány lehetett, midőn Esztergom várfokára 
lépdeltek diszes ruhájukban az aranymisére összegyüle-
kezett hatóságok és testületek ! 

Ámde október 28-án szintén vonult egy szende kisded 
egyenruhás csoport a helybeli főtemplomba. E csoport 
oly buzgón imádkozott fentartójuk drága élteért, hogy 
imájuk kellemes illat gyanánt szállott az ég Urához. 
Ezek voltak az elhagyott — árvák, kiknek az ő atyai 
szive hajlékot s ellátást szerzett s kik nevét áldani fog-
ják mindenkoron. 

Gloria, laus et honor tibi, cui puerile decus prompsit 
Hosanna pium ! Peczkó Antal. 

Pest-Jenő, 1886. nov. 2. Főtisztelendő és nagyér-
demű szerkesztő ur ! — 

Ha igénytelen soraimat közlésre érdemesnek találná, 
és azok számára becses lapjában helyt engedni méltóz-
ta tnék: ugy ismét ujabb hálára kötelezne. 

Jenő, róm. kath. hitközség, mely fekvésénél fogva 
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sziget gyanánt Székesfehér egyházmegyétől minden oldal-
ról környeztetik, ő eminencziája a biboros herczeg-primási 
mint kegyelmes főpásztora iránt viseltető mély tisztelete és 
hódolatának köteles adóját leróni akarván, ő ernja félszáza-
dos jubileumát október 31-én lélekemelő ünnepies isteni 
tisztelettel és iskolai ünnepélylyel dicsőitette meg. 

Már az ünnepet megelőző esti harangszó előre hir-
dette az ünnep rendkiviili jelentőségét. A különben egy-
szerű, de tiszta plebánia-templom ez örvendetes alka-
lomból ünnepies szint nyert ; a főoltár és a szentély csi-
nosan vala virággal és szőnyeggel földiszitve. — A főis-
teni tiszteletet szt. beszéd előzte meg, melyben az ünnep 
jelentősége, ő eminencziája rövid életrajza, továbbá az 
egyház, a tanügy és haza körül szerzett magas érdemei 
valának feltüntetve. 

A zenés nagy szt. mise alatt, az iskolás, nagyobb 
tanulók betét gyanánt két ének-szakaszt magyarul éne-
keltek. A sz. mise „Te Deummal" végződött, 

Az isteni tisztelet után, — melyen az isteni Gondvise-
lés különös és váratlan intézkedése folytán, mint vendég, 
nagyontiszt. Brestyánszky János főv. buzgó hitoktató ur 
is részt vett, — jelen volt az uradalmi számtartó ur 
családjával, továbbá a község elöljárósága, az iskolaszéki 
tagok, az egész tantestület tanítványaival és a hivek leg-
nagyobb része, — nyomban az iskolai ünnepély tartatot t 
meg, melyre az emiitetteken kivül a gyermekek szülei is 
megjelentek. 

A tágas iskolai teremben a fiuk és leányok együt-
tesen alkalmi magyar dalokat énekeltek, és két növendék 
által magyar és német szavalat lön előadva, melyekben 
gyermeki öröm- s hálaérzelmeiket, továbbá őszinte kivá-
nataikat — ö eminencziája, mint a gyermekek, az árvák 
és szegények szerető atyja iránt, meghatóan nyilvání-
tották. 

Ez örvendetes alkalomból ő eminencziája feldí-
szített arczképe a tanterembe helyeztetett, egyúttal a 
helybeli plebános-helyettes Pusztai Mátyás az iskolás 
gyermekeket figyelmezteté, miszerint ez legyen iskolá-
juk egyik disze, mely őket és utódaikat emlékeztesse 
Magyarország ama kitűnő prímására, a ki az egyházat 
és a hazát tettleg annyira szerette, dicsőségüket oly fé-
nyesen előmozdította. 

E ritka ünnepély után a helybeli lelkész szerény 
asztalához meghitta az egész tantestületet, a község elöl-
járóságát, a hol főleg ő eminencziája magas érdemei 
képezték a beszélgetés és felköszöntések tárgyát azon hő 
kívánattól kisérve, miszerint őt az isteni Gondviselés az 
egyház és haza öröme és díszére igen soká boldogul 
éltesse. Pusztai Mátyás. 

pleb. helyettes. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szen t - I s tván -Tá r su l a t 

választmányának nov. hó 11-én tartott ülése. 
Elnökség: gróf Apponyi Albert és dr Steiner Fülöp. 

A választmányi tagok nagy számmal jelentek meg. 
Gróf Appomji Albert jelenti a választmánynak, hogy 

kebeléből megválasztott küldöttség ő eminentiája a 

bibornok-herczeg-primás 50 éves áldozári jubileumának 
ünnepén tisztelgett a társulat fővédnökénél. A biboros-
herczeg-primás a társulat küldöttségét kiváló kitünte-
téssel külön kihallgatáson fogadta közvetlenül az ünne-
pélyes aranymise után. — Igen szívesen fogadta a tár-
sulat ajándékát — a díszes kötetbe foglalt s ő eminentiá-
ja által elmondott elnöki beszédek gyűjteményét, — lelke-
sedve ismeré el a Szt.-István-Társulat áldásos működését, s a 
legszívesebb szavakban köszönte meg a társulat megem-
lékezését. 

A választmány éljenzéssel fogadta gróf Apponyi 
Albert jelentését. 

Az elnöklő dr Steiner Fülöp pápai praelatus felkérte 
gróf Apponyi Albertet, hogy azon jeles beszédjét, melyet 
mint a társulati küldöttség vezetője ő eminentiája előtt 
oly ékes szavakkal elmondott, a társulat levéltára számára 
engedje át, — s indítványozta, hogy gróf Apponyi Albert 
társ. elnöknek szives buzgalmáért jegyzőkönyvi köszö-
net szavaztassék. 

A választmány lelkesült tetszéssel fogadta el a tár-
sulati alelnök indítvány át, 

A társulati igazgató jelenté, hogy dr Kerékgyártó 
Árpád az egyháztörténelmi munka birálatával nem ké-
szülhetett el, a bírálat bemutatása a jövő vál. ülésre 
marad. 

Hummer Nándor társulati titkár jelenté a választ-
mánynak, hogy a választmány okt. havi határozatához 
képest az irodalmi bizottság a népiratkák t ovább t e r -
jesztésének módozataival nov. 8-iki ülésében behatóan 
foglalkozott. Az irod. bizottság határozati javaslata a kö-
vetkező : az irod. bizottság javasolja, hogy a társulat 
népies irmodoru írókat szólítson fel az előbb megállapí-
tott valláserkölcsi tételek kidolgozása végett, kik a 32 
valláserkölcsi tétel közül tetszés szerint választhatnak. 
Nincs azonban kizárva az sem, hogy az iró saját inten-
tiója szerint válasszon magának külön tárgyat . A felszó-
lított írók 25 - 40 f r t közt váltakozó honoráriumban 
részesüljenek. 

A választmány az irod. bizottság javaslatát elfogadta. 
Jelenti továbbá a társ. t i tkár , hogy Göndöcs Bene-

dek apát-plebánosnak a társulat nmls. elnökségéhez be-
nyúj tot t s magyar feliratú szent képek kiadását s terjesz-
tését czélzó indítványát illetőleg az irod. bizottság azt 
javasolja, hogy miután a szerző megjelöli az időpontot, a 
mikor a vállalat sikeréről szólhat és ezt a társulatnak 
átadhassa, — bevárandónak véli az időt, mig a szerző 
ujabb értesítését megküldi, a választmány csak akkor ha-
tározzon az indítvány fölött. 

Gervay Mihály, mint a társulat pénzügyi s gazda-
sági bizottságának kiküldöttje jelenti hogy ugy a társu-
lat igazgatósági, titkári, számvevőségi, mint az ügynök-
ségi kezelést, a f. é. május hóban életbe léptetett keze-
lési rendszert megvizsgálta s a társulati összes admi-
nistratíot tökéletesen, a legnagyobb rendben találta. 

Dr Steinér Fülöp alelnök Gervay Mihály vál. tagnak 
fáradságos készségeért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz meg. 

Dr Baydin Károly mint a gazdasági albizottság 
" egyik tagja jelenti, hogy az ügynökségi könyvkészlet ro-

vancsolásával a bizottság még nem készült el. 
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Lonkay Antal a társ. ügynökség bizományában levő 
könyvek revisiójára kiküldött bizottság nevében jelenti , 
hogy a munkálat tal még nem készültek el s felkéri a vá-
lasztmányt, hogy az ügynökség néhány könyvét a bizott-
ság rendelkezésére bocsássa. 

Lonkay Antal az if júsági iratok ügyében az igaz-
gatósághoz kérdést intézett. 

A társ. igazgató előadja, hogy az i f júsági iratok I-sö 
kötete teljesen kész, sajtó alá bocsájtható, — a I I dik kö-
tet szerkesztése körül azonban nehézségek merültek fel. 

Lonkay Antal indítványozza, hogy Cantù Caesár nagy 

müvének befejező kötete, melyet az író az első kötetek ter-
jedelméhez arányítva kibővített s jelenleg már sajtó alatt 
van — a hazai irodalom számára lefordittassék. Indítvá-
nyozza továbbá, hogy a társulat által kiadot t encyclo-
paedia ú j ra átdolgoztassék. Mindkét indítvány az irodalmi 
bizottsághoz tétetik át. 

Dr Wolafka Nándor pár to l ja az indítványt, de csak 
ugy, ha a mü a mai kor igényeihez, a tudományok jelen 
állásához képest teljesen átdolgoztatik. 

Az elnöklő dr. Steiner Fülöp pápai praelatus a jelen 
ülés jegyzőkönyvének hitelesetésére felkéri Lonkay Antal 
és dr W o l a f k a Nándor vál. tagokat . 

A társulat bevétele a számvevőségi kimutatás sze-
rint a lefolyt hóban : 12,588 f r t 73 kr. s kiadása 11,803 
f r t 62 kr. — plusmaradék 785 f r t 11 kr. — Az ügy-
nökségben elkelt : 106,295 könyv, 250 kép, 5032 egyéb 
nyomtatvány. 

U j tagokul beléptek : Baán Jenő theologus Győr, 
Bartalos János ügyvéd, Abauj-Szepsi — Milakovszky 
István növ. pap Eger . 

IRODALOM. 
= Értesítés a Szent-István-Társulat által kiadott 

népiskolai tankönyvek ügyében. Több oldalról kétely me-
rülvén föl, vájjon a közoktatásügyi minisztérium 1886. 
szeptember 8-ikán kelt rendelete folytán a szent-István-
társulat által a nmlságu püspöki kar megbízásából ki-
adott tankönyvek használhatók-e o katholikus népiskolák-
ban, ha azokat a közoktatásügyi ministerium külön nem 
engedélyezi: megnyugtatásul van szerencsénk kijelenteni, 
hogy az 1868. XXXVIII . t, cz. 11-ik §-a a „hitfelekeze-
tek" népiskoláira nézve megállapit ja , hogy a tankönvve-
ket magok szabhatják meg." Ezen intézkedést megerősíti 
az 1876-ki XXVII . t.-cz. E törvények alapján a nagy-
méltóságú püspöki kar a katholikus népiskolák számára 
kiadott tanterve V. pont jában (tankönyvek, taneszközök) 
elrendelte, hogy a „katholikus iskolákban a Szent-lst-
ván-Társidat által kiadott tankönyvek és taneszközök hasz-
nálandók." A Szent-István-Társulat által a katholikus 
népiskolák számára kiadott tankönyvek részére tehát kü-
lön miniszteri engedélyezés nem kívántatik. 

Budapest, 1886. nov. 4. 
A Szent-István-Társulat igazgatósága. 

= Értesítés. Van szerencsém tisztelettel jelenteni, 
hogy — többek óhajára — „November hava, a tisztító 
helyen szenvedő lelkek emlékének szentelve" cz. fordí tot t 
munkám 3-ik kiadásban megjelent . Kérem azért a kath. 
irodalom szives pártolóit , hogy e hasznos könyvecskét 
minél tágabb körben terjeszteni méltóztassanak. Ára a 
XVI. r. 18 ívre ter jedő munkának hatvan (60) kr. vagy 
három intent. ; a szállítás bérmentesen történik. Szatmá-
ron, 1886 nov. hava. dr Lessenyey Ferencz, theol. tanár . 

VEGYESEK. 
*** Simor János bibornok, herczegprimás legújabban 

a következő adományokat t e t t e : 1. húszezer (20,000) fo-
rintot adományozott Budapest főváros főpolgármesteré-
nek négy alapítványi helyre a vakok intézetében buda-
pesti szegény vakgyermekek számára ; 2. tízezer (10,000) 
forintot a Magyar í rók Segélyegyletének ; 3. tízezer 
(10,000) for intot a lévai katholikus főgymnázium fentar-
tására Léva városának polgármesteréhez ; 4. tízezer 
(10,000) for intot a győri á rvaház ra , győri illetőségű 
árvák ellátására ; 5. a budapesti szegények számára nyolcz-
száz (800) for intot a Szt.-Vincze-Egylethez. Ezenkívül a 
herczegprimás 300 forintot adományozott a trsztenai 
tápintézetnek. A fenti összegeket Séda E.. ő emja udvari 
papja bozta le a fővárosba. A ,P. N . ' a fenti adományok 
jelentését következő sorokkal vezeti be : „Simor János 
herczegprimás áldozatkészsége kimerithetlen. Jubi leuma 
alkalmával csodálattal lát tuk ez áldozatkészség roppant 
arányait és most u jabb adományokat emiithetünk fel, 
melyekkel a herczeg-primás adományai túlhaladták a négy 
milliót. Ötvenezer forintot meghaladó adományairól adha-
tunk ezúttal hir t . S a herczegprimás e legújabb fejedelmi 
adományai a magyar sajtó különös köszönetére t a r t -
ha tnak igényt. A herczegprimás ez adományokkal nem-
csak a legnemesb módon viszonozza Budapest főváros, 
Győr és Léva városoknak az ő jubileumáról való megem-
lékezését, de egyszersmind igazi primási bőkezűséggel 
árasztja el a Magyar í rók Segélyegyletét, e nemes czélu 
intézetet, mely munkaképtelen magyar írókat s az elhunyt 
írók özvegyeit, árváit menti meg a nyomortól és végszük-
ségtől. A szegények és szűkölködők, az árvák és özve-
gyek, a sors által súj tot t magyar irók nevében megindult 
szivvel mondhatunk köszönetet a nagylelkű főpapnak." 

— Fonyó Pál, kegyelmes főpásztora dr Haynald 
LajOS bibornok-érsek és kegyuraság által Sükösdre plé-
bánossá kineveztetvén, f. évi november hó 14-én ta r t j a 
beiktatása ünnepélyét, melyre e lap szerkesztőjét is szi-
ves volt meghíni. Szivünk mélyéből csatlakozunk azon 
imákhoz és jókivánatokhoz, melyek ez ünnepélyen t . 
bará tunknak áldásos pastorat iót fognak az égtől kérni. 

— Manzonit erőnek erejével italianissimi színében 
igyekeznek fel tüntetni a pápaság ellenségei. Legújabban 
Bonghi volt ,kultus'-miniszter egy ünnepi beszédében ugy 
állítja oda Manzonit, mint a ki 80 éves korában Turinba, 
a senatus ülésére ment, „megszavazni az olasz királyságot 
Róma fővárossal." E r re az „Unitá Catholica' rábizonyít ja , 
hogy teljes hazugság. Igenis, Manzoni elment Tur inba 
megszavazni azt, hogy Flórencz legyen a főváros, és pe-
dig csupán azért, mert Massimo D'Azeglio az ő veje tud-
tára adta neki, hogy a szeptemberi konvencziót Flórencz 
fővárossal megszavazni annyit jelent, mint implicite Ró-
máról mint fővárosról lemondani. Azután fenmaradt Man-
zonitól egy levél Umbertohoz, a melyben a nagy költő 
kijelentette, hogy az olasz kormány által neki felajánlot t 
állást el nem fogadhatja. Ez nem az italianissimik állás-
pont ja . 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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N é h á n y s z e r é n y s z ó 
az együttes templomi éneklés ajánlására. 
Napról-napra mind sűrűbben tapasztalhatjuk, 

hogy szent hitünknek ékes virága az ájtatosság, 
a buzgóság, a vallásgyakorlat, és mint édes gyümöl-
cse a vallásosság is, igen sok embernek szemet szúr, 
soknak rá éhes fogát megfájdítja, s ugyancsak 
törnek is rá majd megmászva, majd megkerülve 
az örök Istentől emelt gátakat, s letett erős ha-
tárokat; rombolva a hitélet kertjének, az Ur 
szőllejének gyepűit, hogy amaz édes gyümölcsöt 
elorozhassák. Majd minden számában szomorúan 
konstatálja ezt hitéletünk gondos őre a „Religio" 
is, rámutatva az ellenségekre, rá a veszélyre; 
osztogat fegyvert az önvédelemre vagy táma-
dásra, s osztogat gyógyszert a meglevő sebek 
behegesztésére; csakhogy természetesen, mint a 
hegybírót a szőlőpásztoroknak kötelességük in-
formálni, hogy tökéletesen tájékoztatva legyenek : 
igy van ez az ur szőlejének dolgával is. Ennek 
gondos őre sem terjesztheti ki figyelmét minden 
csekélységre, illetve minden csekélység felől nem 
informálhatja őt saját tapasztalása, mert utóvégre 
is akármilyen magasra emelkedjék az ember, s 
akárhogy akarjon is mindent meglátni, korlátolt 
levén látóképessége — legjobb akarata mellett 
sem láthat át mindeneket; sőt minél magasabbra 
emelkedik, annál kevesebb tárgyat fog látni maga 
előtt; igaz, hogy azután ama tárgyak a legna-
gyobbak. Rendjén is van az, hogy a „Religio" 
mint jó hadvezér, kikeresi az ellenség táborá-
ból a legvitézebbet, a legerősebbet s összecsap 
azzal s használja a legerősebb fegyvereket a leg-
hatalmasabb ellenséggel szemben; ámde az Ur 

szőlejét nemcsak nagyobb, hanem olyan ellen-
ségek is pusztítják, a melyekre nem szükséges 
ágyúból lövöldözni; más utját-módját is lehet 
találni annak, hogy ezeket elriasszuk s tőlük 
megszabaduljunk. 

Megdöbbenve olvassuk holnap, inkább mint 
ma, hogy a hitélet fogyton-fogy, a buzgóság ki-
hűl, ellankad ; hogy a nyáj sínylődik, indifferens, 
indolens lesz a pásztor hangja iránt stb ; hát ez 
mind olyan szomorú jelenség, baj a melynek for-
rását keresni, s megszüntetésén lelkiismeretes 
szorgalommal dolgozni, nemcsak azoknak kö-
telességük quos Spiritus Sanctus posuit regere 
Ecclesiam Dei, hanem azoknak is, a kiket a pász-
torok a nyáj mellé kirendeltek. S ha mind több 
feje női a hitetlenség, vallástalanság hydrájának : 
jogosan ejt bennünket gondolkodóba fáradozá-
sunk sikertelensége, s kényszerit arra, hogy uj 
meg uj — czélunk elérésért sikerrel használható 
médiumok után nézzünk; kell, hogy eszünkbe 
juttassa ez az apostol intését: mindent megpró-
báljatok, és a mi üdvös, használjátok fel. 

A korrupezió, indiíferentizmus feldagadt tisz-
tátalan árja rohamosan terjed, elmosni törekszik 
a vallásosság erős gátjait, s elönteni a hitélet 
kert jét : azon kell tehát lennünk, hogy „mindent 
megpróbáljunk", hogy erőnkhöz mérten bármi 
csekély dologgal járuljunk a romlás helyrehozá-
sához, a rések kitöltéséhez. 

A^ki szorgalmas megfigyelője hitéletünknek és 
annak külső nyilvánulásainak, szóval vallásgyakorla-
tunknak : az bizonyára szomorúan tapasztalhatta, 
hogy a buzgóság mely imádkozás és éneklésben 
nyilvánul, még templomainkban is mindinkább 
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kihűlni látszik; s ha ker. kath. a megfigyelő, sőt 
ha mindjárt nem az is, de a jobb, szebb és üd-
vösebb utáni vágy meg van benne, hát az min-
denesetre iparkodni f'og a buzgóság kialudni ké-
szülő tüzét uj lángra kelteni. A papnak pedig 
a ki a hitéletnek őre, a buzgóságnak, — hogy 
úgy mondjam — őrangyala, éppen lelkiismeretes 
kötelessége ez, melyet elhanyagolnia bün nélkül 
nem lehet. 

Többféle oka lehet, sőt kétségkívül van 
is annak, hogy az áhítat, buzgóság, hitéletünk 
kertjének e legszebb virágai, mindinkább ritkul-
nak, s fenyegetnek azzal a lehetőséggel, hogy ma-
holnap még hírmondónak is itt-ott alig marad belő-
lük ; s unokáinknak már nem mutogathatjuk, csak 
úgy mondhatjuk el nekik legfőlebb, hogy milye-
nek is voltak azok. Ama sokféle ok közé tarto-
zik szerintem az a sok helyen, különösen az 
egyház kiváló ünnepein divó visszaélés, melysze-
r in t a hivő népet megfosztják attól, hogy ama 
napokon kiválókép érzett örömének, buzgóságának 
hangos hálaszavakban, énekekben is kifejezést 
adhasson. Hát ez a közbuzgóság és áhítatnak so-
ka t ártó eljárás olyan, mint ha a pacsirtá-
kat utalnák, vagy kényszeritenék arra, hogy ne 
szálljon fel mindegyik, fel magasan a légbe, az 
•örök jóság trónja felé, hogy szivecskéje örömének 
énekével kifejezést adjon, hanem azt akarnák, 
hogy szálljon fel csak egy, amelyiknek talán kel-
lemesebb hangja, hangosabb éneke van ; a többi 
pedig keressen magának más utat-módot hálája 
kimutatására, vagy, nézze, bámulja az éneklőt. 
— Sokan szoktak a nyomasztó légből közeledő 
időváltozásra következtetni, de ezek tévedhetnek ; 
ám nem téved az, a ki nyomasztó hithidegség, 
ájtatossági gyakorlatok iránti tartózkodásból kö-
vetkeztet a hitélet változására, rosszabbra fordu-
lására. Csakhogy, mig amannak a változásnak 
befolyásolója ember nem lehet, addig emennek 
irányt szabni majdnem teljesen a mi hatalmunk-
ban van, csak lelkiismeretesen fel kell használ-
nunk a birtokunkban álló eszközöket, melyek 
között nem utolsó az együttes imázás és éneklés ápo-
lása, pártolása. És ezt nem mint csupán a jó remény 
fejében sikerrel alkalmazható dolgot, hanem, mint 
már fén}Tes sikerrel alkalmazottat ajánlhatom, 
amint ajánlotta szentséges atyánk XIII. Leo pápa 
is. 0 is helyesnek tart ja, czélszerünek ismeri, a 
hitélesztés elősegítésére, a templom megkedvel-
tetésére szolgáló azt a módot, mely az együttes 
imázás és éneklésben nyilvánul, mert mikor ő a 

vallásosság kimutatását sürgeti, teszi ezt: a rózsa 
füzér imádkozásának ajánlása, nem mint magán 
vallásgyakorlat, hanem mint közös imádság által. 
És meg is van ennek a haszna úgy a buz-
góság és ájtatosság élesztésére, valamint a temp-
lom megkedveltetésére, mint ezt örömmel ta-
pasztaltam és tapasztalhatta akárki, aki megfor-
dult olyan helyen, a hol a közös éneklésre súlyt 
fektetnek. Azért tar tom én helytelennek azt a 
szokást, mely sok templomban, kis helyeken is 
ugyan, de különösen nagyobb városokban, s olyan 
templomokban kiválókép, a melyekben vegyes 
osztályú és műveltségű közönség szokott össze-
gyülekezni, hogy karének van elterjedve, akár-
csak a színházakban, a hol a jelenlevők jelenté-
keny kisebb része szerepel, énekel, a nagyobb 
rész pedig gyönyörködik az előadásban vagy bámulja 
a szereplőket. De a mi a színházban egészen rend-
jén van, az a templomban már kinövés, viszás-
ság, mert i t t nagyon is szükségtelen, ha valaki a 
miatt akar szerepelni, hogy a nagyobb részt 
mulattassa vagy bámulatba ejtse, és nem egyedül 
azt tekinti c-zéljának, hogy az ájtatoskodó népet 
vezesse, buzgóságában segítse. Mert a templomi 
karének sokszor czikornyás változataiban gyö-
nyörködik talán a zeneértő publicum, ki is mu-
tat ja érdeklődését, ha nem is az ének, hát a sze> 
replők iránt azáltal, hogy ölbetett karokkal bá 
mészkodik a karzatra, mint ezt akárhányszoL 
tapasztalhatta Péter úgy mint Pál; de nincs ki-
elégítve ez által az a túlnyomóan nagyobb rész, 
mely tisztán ájtatossági szempontból keresi fel 
az Isten házát; mert hát az a sokszor nagyon 
is erőltetett, szinházias ének, nem is ének az 
előadási móddal nem ismerős és elégedetlen 
népnek. Vagy hát azoknak a kedvéért, a kik 
fitogtatási vágyból, vagy mit tudom én micsoda 
indokból, talán éppen unalomból, — mert igazi 
buzgóságból, hogy nem, — azt tudom — meg-
jelennek a nagyobb ünnepeken fényesen az Isten 
házában s ott csevegve, kihívóan tekintgetve, 
botránykoztatják folytonosan az ájtatoskodó né-
pet, hát csupán ezek kedvéért lehet, hogy czél-
szerüek(?) azok az éneklési módok, s talán azért 
vannak, nehogy az egyhangú tehát unalmas ének-
léssel ő nagyságaik unatkoztassanak, mikor éppen 
szorakozást keresni jöttek. Amúgy is ritkán, csak 
a főbb ünnepeken jönnek, megvárhatják tehát, 
hogy akkor az egyház raj t legyen, hogy őket vá-
logatott énekkel gyönyörködtesse, s ne unalmas 
népének és hosszadalmas szertartásaival untassa. 
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A ki igy gondolkodik, én szerintem csak az he-
lyeselheti nagyobb ünnepeken és sokhelyütt már 
egyébbkor is a nép együttes szép éneklésének 
kiszorítását, s helyette a sivár kar-éneklés 
meghonosítását. Csakhogy ilyen tekinteteket az 
Isten háza nem tür ám ! Tartsuk tehát csak meg 
és ápoljuk a nép közös éneklését, az egyházi 
közénekeket — értem dallamokat és zenét — 
melyek az igazi műének remekei s részben an-
gyalok előéneklése után Írattak, mint a legenda 
tart ja, s melyek kivétel nélkül olyanok, hogy a 
legutolsó szűrös ember is megtanulhatja, énekel-
heti, s megbámulhatja a legelső zeneköltő. 

Nem azért mondom én ezeket, mintha a 
müéneket, — már t. i. a mi felfogásunk szerin-
tit — méltányolni nem tudnám, s ellenezném; 
mert jól van, dicsérjük őt az eléggé dicsérhetlent 
minden legjobb tehetségünkkel; de gyakorlati 
oldalát méltatva az istentiszteletek módjának — 
az ellenvéleményüekkel szemben — a czikornyás 
karéneklés felett, az együttes népéneklésnek adok 
határozottan előnyt. Nem mondom én azt p. o. 
bogy nem szép az magában véve, mikor a kar 
egy tagja vagy a kántor legjobb tehetsége szerint 
énekel a templomban egyedül, az egész nép pedig 
bámészkodik rá, vagy imátlan vesztegel;1) mert 
szép az amit a kántor tesz, de nem czélszerü ; 
őt magát és azokat a kik gyönyörködnek hang-
jában, énekében kielégíti, ele nem elégíti ki a 
népet, szórakoztathatja a szórakozni vágyót, de 
nem segíti buzgóságában az ájtatoskodót ; már 
pedig a nyáj vezetőinek nem önérdekük tartandó 
szemeik előtt, hanem ugy kell cselekedniük amint 
a közjó, a közös igény kívánja. Mert éppen olyan 
az — szerény véleményem szerint — mint mi-
kor a pásztor gyümölcsös vagy virágos kertbe 
hajt ja a nyájat, és az csak néz, bámul, később, 
ha ez folytonosan igy megy, sínylődik, mert élet-
szükségletei nincsenek kielégítve. Mit ér annak, 
hogy a bojtár jólakott az inyeszerinti gyümölcs-
ből, vagy, hogy maga a pásztor gyönyörködve 
Endalgott a virágékes kertben, ha egyszer a nyáj 
szükséglete nincs kielégítve?! A jó pásztor életét 
adja az ő juhaiért : nem a saját javát, kényel-
mét, élvezetét kell tehát ő neki tekinteni, sem 
egyesekét nem, hanem azt, hogy mi módon hasz-
nálhat híveinek. Igenis ! nem szabad a pásztornak, 
a nyáj őrének saját gyönyörűségét, kényelmét te-
kintve olyan térre terelni a nyájat, a melyen őt 

*) Hát biz ez igy nem is szép. A szerk. 

magát árnyékos fák enyhadó lombjai védik a 
napsugaraktól, gyönyörűségét is találja ott, de a 
nyáj nem talál semmit; hanem ki kel'l állania a 
szemét bántó, arczát égető napfényre, mert a 
közjó azt kívánja. És ne mondja senki, hogy mi-
vel az ő természetének nem kedvez a szép verő-
fényes nap, hát az nem is lehet hasznos; igy, ne 
mondja senki, hogy mivel ő neki talán unalmas 
az egyszerűségben magasztos egyházi népének 
vagy éneklés, tehát mellőzendő is, mert ez azért 
mindig szép, mindig hasznos. 

A templom megkedveltetésére, a hitélet fel-
keltésére és ébrentartására talán semmi sem al-
kalmasabb, mint éppen közénekeink, melyek által 
a hivő kétszeresen imádkozik; mig ellenben olyan 
helyeken, ahol egyedül a kar, annak egyes tagja, 
vagy a kántor énekel — nem akarom mondani, 
hogy kornyikál, mint akárhány helyen tapasztal-
tam, — mindig vehető észre a közbuzgóságban, 
a templomlátogatás kedvében okozott kár. Mert 
mivel is lehetne indokolni a több helyütt divó, 
véleményemmel ellentétes szokást? A változa-
tosság kedves voltával talán ? De hisz az egyház 
mindenkor változatlan, mint létrehozója az örök 
Isten maga; nem lehet tehát, hogy az változa-
tosságot óhajtson;1) és mindig feltűnő az, pedig 
az Isten házában minden feltűnőt kerülni kell: 
ott minden szívnek együtt és egyért kell do-
bognia, egy érzelemmel megtelnie, minden ajk-
nak együtt kell és csak egyet dicsőítenie ! Hát mi-
nek akkor a változatosság, minek akkor a fel-
tűnés. 

Furcsán hangzik mindez tudom, olyanok 
előtt, a kik talán — mindenesetre csak szo-
kás után indulva, meggondolatlanul — ellenkező 
nézetnek adnak előnyt ; azonban be fogják 
látni ennek az igazságát, érezni fogják hasznát, 
néhány évi gyakorlat után mindjárt, mert ez 
megpróbált dolog. Példát hozok fel. S örömmel 
konstatálhatom, hogy éppen ott, a hol e sorok 
Írattak, győződhetik meg tapaszalás által is a 
kételkedő nézetem helyes és czélszerü voltáról; 
mert i t t oly megragadóan szép a nép együttes 
éneke, hogy egyik nagynevű — most már meg-
boldogult — püspök itt jártában hallván azt 
egyszer, általa egészen elbájoltatott s azt mondá: 
„vágy angyalok énekelnek, vagy én csalódom 
hallásomban; mert az az éneklés, mely az én fü-

*) Szó a mi szó, de a változatosságra mégis tekin-
tettel van az egyház a liturgiában, — még az évçk-
ben is. A sserk. 

40* 
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lemben zeng, olyan, hogy hozzá foghatót sem az 
én templomomban, sem egyebütt a hol eddig 
megfordultam — pedig hosszú-széles földet be-
jártam, még soha sem halottam. Ápoljátok csak 
továbbra is — úgymond — e szép együttes ének-
lést, mer t valóban mély áhítatra, buzgóságra han-
golja ez a vallásos kebleket, s égi varázszsal vonz 
bennünket a templomhoz." S ugy is van! S mi 
ennek az oka? eredményezője? — legnagyobb rész-
ben a jó vezetés. 

Bizony, igen sok helyen zavarja a papot a 
népnek a hány fő annyiféle éneke; s ez termé-
szetesen, hogy nem buzgóságát kelti az embernek, 
sőt inkább bántja azt, de meg lehet azt szün-
tetni — a zavaró sokféleséget — csak a pap 
mint indítványozó és a kántor mint főtényező, 
együttesen hassanak közre. Példa erre az imént 
emiitett megboldogult püspök által oly magasz-
tos szavakkal megdicsért itteni1) együttes szép nép-
éneklés, melyért hála és köszönet egyedül buzgó 
és fáradhatatlan Baly István kántortanító urnák 
jár, a ki azt kitartásával, buzgalmával megal-
kotta, s folytonosan fejlesztve, fenntartja. Bán-
tot ta őt, mint a rendszeres, — a mü és igazán szép 
éneklésnek kedvelőjét ugy a sokféleség mint a 
rendetlenség, mely magára a népre is mind nyo-
masztóbbá kezdett válni, s nagy fáradsággal 
meghonosította a szép éneklést, mely még egy 
főpapnak elismerését is kivívta — s megkedvel-
tet te ezáltal a néppel a templomot; s buzgóság-
tól áthatva azon volt, hogy az, a ki ima és éne-
kek által akar tőlünk különösen tiszteltetni : mi-
nél szélesebb körben rendszeresített mü- és egyön-
tetű népénekkel dicsőíttessék. E czélból a hivők 
kezébe kis füzetkéket is adott, melyekbe a mi-
seénekeknek mint inkább használtaknak ugy szó-
végi mint dallami ismerete is elterjedtebb levén: 
kizárásával — csak a kevésbé használt angyali 
istentiszteletet vagy ájtatosság a „Vesperas" éne-
keit gyűjtötte össze sorrendben, elkezdve a kö-
zönséges vasárnapokon használtaknál, s átmenve 
néhány főbb ünnepen, amelyeken általában ün-
nepélyes délutáni istentisztelet szokott rendszerint 
tartatni. 

Igaz, hogy van a hívőnek több rendbeli ima-
könyve, amelyekben feltalálhatná ez énekeket, 
ha először ki tudná keresni, másodszor pedig 
használatbavétele előtt ideje és alkalma volna 
erre; de nem, sokkal czélszerübb-e összegyűjtve 

x) Simontornyai. A szerk. 

folytonos eg}rrnásutánban birni azokat, mint ta-
lán sokáig s akkor is hiába lapozgatni utánuk 1 
0 összegyűjtötte, összeállította s olyan kis fü-
zetkében — L0 lap, kis nyolczadrétben1) — nyo-
matta ki, mely az imakönyvben is könyen hord-
ható, s a melynek szövege az egyházi hatóságok-
tól engedélyezett és ajánlott legjobb magyar for-
dítást tartalmazza. Csinos kiállítás, elég finom 
papíron, tiszta, olvasható nyomással, hibátlanul, tar-
talmazza a közönzéges vasárnapi, ujév-napi, vízke-
reszt], Jézus nevenapján való, húsvéti, áldozó-csü-
törtöki, pünkösdi, -urnapi, nagy asszonyi, sz. István 
király ünnepi, Mária fogantatására való, és ka-
rácsonvi délutáni istentiszteletek alatt használt 
ájtatosság énekeit szövegben, mindennapra külön, 
sorrendben, hogy az egyszerű nép semmi fonn-
ak adást ne találjon, mely éppen egyszerűsége ál-
tal részéről talán legyőzhetlen volna; és legvégül 
az utolső lapon van a midegyik ájtatosságnál 
énekeltetni szokott „Magnificat" magyar szövege. 
Es ennek az ízlésesen kiállított, c-zéljánál fogva a 
hitélesztésre nagyon alkalmas, beosztása miatt az 
ájtatoskocló népnek pedig felettébb ajánlható csi-
nos kis imafüzetnek ára csak 10 kr. Ebből együt-
tesen megtanulhatja a nép a szöveget, mint meg-
tanulta az itteni, — melynek használatára első 
sorban lett nyomatva és összeállítva e kis füzetke 
— s nem énekli mindegyik más-más, egymástól 
eltérő fordítású szöveg szerint, a mi confusióra 
szolgáltat okot s igen sokszor zavarólag hat. A 
kántor urak alkalmazhatják mindenkor az álta 
luk használt és talán nagyjából híveik által is 
ismert dallamot; tömegesebb megrendeléseknél 
pedig kéziratban megkaphatják a kántor urak az 
it t használt dallamok gyűjteményét is; a mely 
hangjegyek e kis füzetkében minden egyes zsol-
tárhoz csak azért nincsenek lenyomatva, mert 
először e csekély munka nem az énektanároknak 
vagy kántor uraknak akar utmutatást adni, ha-
nem egyedül ájtatossági gyakorlatán akar köny-
nyiteni, azt előmozdítani és mindenekfelett egy-
öntetűvé tenni, ut in omnibus sit unitas, nam et 
Cherubim ac Seraphim, quotidie uua voce clamant. 

Igaz ugyan, hogy e kis füzetke csak kis szikra ; 
de alhalmazásba vétele esetén felgyújthatja a hit-
buzgóság, templomszeretet kialudni készülő láng-
ját; egy kis kovász csak, de erjedésbe hozhatja 
az egész véka lisztet. 

*) Czime a kis füzetnek : Délutáni ájtatosság az év 
nevezetesebb ünnepeire. Nagy-Kanizsa, 1885. 
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Imádjuk Istemiünket, dicsérjük és dicsőitsük 
„in hymnis et canticis," amint általunk imádtatni 
kiván. 

Nem a füzetecske ajánlásul Íratott csupán e 
gyenge czikk, jóllehet egész tehetségemmel azon 
volnék, hogy az minél szélesebb körben elter-
jedjen, mert ha mindjárt homokszem is csak, de 
másmellé helyezve, helyén alkalmazva mégis ör-
vendetes sikerrel használható, mint ez ugy itt, 
mint sok más helyen is bebizonyult már ; — ha-
nem ajánlom a czél miatt, mely általa elérhető; 
ajánlom azért, mert óhajtom, szivem lelkemből 
óhajtom az Ur dicsőittetését, és hő pártolója va-
gyok annak, hogy a buzgó hivő nép együttesen és 
egyöntetű éneket zengjen Annak, kinek szent az ő 
neve mindörökké. Németh Gellért. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 16. Ultima ratio. — Hajdanta 

ágyukra alkalmazták e szavakat: ultima ratio regum. 
Ott van pl. a bécsi arzenálban nem egy hatalmas feje-
delem által öntött ágyú, melyen e felírást olvastuk : ul-
tima ratio regum. Ha vége van a sikertelen diplomatiai 
tárgyalásoknak, vagy ha szándékosan sikertelen végre 
fordították a diplomatia sakkhuzásait, akkor megszólal 
az ágyuk rettenetes szava és mint utolsó és döntő érv 
szerez magának tekintélyt. 

Ma a felforgatás embereinek más jelszavuk van és 
ez : a dynamit. A XIX. század találmánya a XIX. század 
iszonyú büntetésére. Dynamit az ultima ratio, melyhez 
az anarchismus még gyorsabban nyul, mint a hatalmasok 
hajdan az ágyukhoz. Nincs tárgyalás, nincs pourparler , 
hanem egyszerre, váratlanul, de minden esetben készület-
lenül — mert ellene nem is igen lehet készülni — a dy-
namit rettenetes pusztítása kitörést és nyilvánulást sze-
rez a rég elfojtott dühnek, boszunak és halálos harag-
nak, melylyel az anarchismus az összes létező társadalmi 
rend ellen el van töltve. S ha a Néva partjaitól az ibé-
riai félszigetig, Albion hegységeitől az aranyszarv öbléig 
mindenütt visszhangzik a dynamit, ennek rombolása vagy 
félelme mindenkit rettegésbe ejt : akkor a gondolkodó el 
nem tagadhatja magának — minden igyekezet daczára — 
hogy egy nagy nemzetközi szövetkezettel, vagy legalább 
áramlattal áll szemben, mely ellen nehéz, majdnem lehe-
tetlen a védekezés. 

Nem akarjuk ez alkalommal kutatni, hogy meny-
nyiben áll ezen tagadhatatlan tünemény oksági viszony-
ban e század egyéb megelőző jelenségeivel ; nem kívánjuk 
ezúttal felderíteni a dolgok ilyetén természetszerű, szük-
ségképes fejlődését ama előzményekből, melyeket annyi 
intés, könyörgés és figyelmeztetés daczára nem ugy ipar-
kodtak elhárítani, amint az akkor hatalmunkban állott ; 
annyi tény — és ezt még a struczmadár-politika sem 
tagadhatja — hogy ma az anarchismus kezében a dyna-
mit a rettenetes ultima ratio. 

Es ezt az ultima ratiót — már régen suttogják, 

sőt most nviltan meg is mondják — az antiklerikalis-
mus Róma ellen, a Vatikán ellen is kilátásba helyezi. 
Lássuk röviden a historikumot. 

A mentanai csata emléknapját a forradalom minden 
évben megülte. Az idén ezen nap az „antiklerikalismus" 
által különösen felhasználtatott. Ingyen vitték a csőcselé-
ket Rómából és az egész környékből Mentanába és kép-
zelhető, hogy mennyire kapott ez alkalmon a minden-
kor és mindenhol botrányhajhászó mob. 

Amit magokkal hoztak, azt az „ünnepi" szónokok 
még jobban élesztették. A pápaság, az egyház elleni gyű-
lölet igazán lángokra gyuladt. 

Nem érdemes ezeket az őrült kifakadásokat itt is-
mételni. Töltet tek egymáson a szónokok. De az örülésig 
ter jedt düh, — mert lelkesedésnek ezt nevezni bűn vol-
na — tetőpontját elérte, mikor az egyik szónok odáig 
ment, hogy dynamittal fenyegetett. Ha más nem használ 
a pápa ellen — ebben kulminált őrjöngő beszéde — akkor 
fogjunk dinamithoz, rakjunk dynamitot a Vatikán alá 
és Olaszország meg szabadul legnagyobb ellenségétől. Es 
amaz őrjöngés, amaz éktelen ordítozás, melylyel e szavakat 
fogadták, mutat ja leginkább, hogy hálás hallgatókra, 
esetleg engedelmes eszközökre talált a szónok. 

Ez a tény. Tudjuk, hogy ez csőcseléktől szárma-
zott ; de azt is tudjuk, hogy a csőcselék a legveszélye-
sebb elem szokott lenni, mert veszedelmesebb elem nincs, 
mint az, mely csak nyerni és mitsem veszíteni tud, bár-
mi is történjék ; mint az, mely csak a zavarosban halász, 
mely vakmerőségében semminemű határokat nem ismer, 
mely egyik-másik áldozat árán boldogulni remél. A csőcse-
lék szavát megvetni lehet, de kicsinyelni nem szabad. 
Ártani, rontani és rombolni éppen az ilyenféle emberek 
szoktak. Es ha a praeventiv-rendszabályok szaporittatnak 
is, nő ezekkel szemben a vakmerőség, a gazság, a csel 
és erőszakoskodás is. 

Mi nem aggódunk egyházunk miatt. Tudjuk, hogy 
Isten lelke őrködik felette és, hogy isteni alapitója vele 
van mindennap a világ végezetéig. Aggódunk szentséges 
atyánk drága élete miatt. Tudjuk, hogy szentséges atyánk 
sasszeme jobban, mint bárki, ismeri a helyzetet, tudjuk, 
mert az ő bölcs esze e szép szavakba foglalta felfogását : 
„ Age jam enitere, enitere o Leo ardua quaeque fidenter 
moliri : dura fortiter pati ne reformides" és más remek 
költeményében: „Ardet pugna ferox ! Lucifer ipse, viden 
horrida monstra furens ex Acheronte vomit" ; azt is 
tudjuk, hogy ha Isten igy kívánná, még életének áldo-
zatát is szívesen hozza magasztos hivatásának oltárára. 

Hanem bűnös Europa, te reszkess ! 
Elbukik — ha Isten megengedi —• a pápa, de el 

nem bukik a pápaság ! A pápa vére a pápaság diadalá-
nak hajnalpir ja . Vértanú pápáknak köszöni a pápaság 
nagyságát. 

De a Vatikán egyedül légbe nem röpül ; vele megy 
a Quirinál, vele más is, ha egyszer a dynamit ultima 
ratio lesz. A háládatlan Olaszország, mely minden nagy-
ságát a pápának köszöni, de a bűnös Európa is, mely 
tétlenül nézte a forradalom diadalát a leglegitimebb trón 
felett, keservesen fog bűnhődni vétkei miatt. Es ama ar-
czátlanság, mely a pápát akarja felelőssé tenni az anar-
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chismus orgiái miatt, iszonyú czáfolatot fog nyerni a té-
nyek logikájában. 

A dynamit mindent szétrombolhat, csak azt a kő-
szálat nem, melyen irva van: „és a pokol kapui nem vesz-
nek erőt ra j ta!" ? 

Kassa, október hóban. „Benedices coronae anni 
benignitatis Tuae" (Pslm. 64, 12.) A diplomák hónapja. — 
Melyet helyesebben áldások havának kellene nevezni. — 
Mennyi nemes tett, alapitványozás, kitüntetés, öröm és 
hála fogamzott és nyilvánult ő eminentiája a biboros fő-
pap, herczeg-primásunk félszázados (aranymisés) ünnepélye 
alkalmából ! A kegyeletes mozgalom, a hónapos készü-
lődés. a közimák, a tudomány és művészet, az egyházi 
és világi elem együttes hódolata, a főméltóságok — min-
denek fölött pedig a pápa áldását hozó nuntius jelen-
léte emelték a Simor-ünnepélyt, fényt lövelve a jubiláris 
nagy napra, mely országos — s tegyük hozzá — nemzeti 
jelleget öltött, minőt Esztergom rég nem látott, s nem 
egy hamar fog ismét látni. A sok és nagybecsű emlék-
tárgyakat, az öröm és hálaverseket — miket királyi ke-
zek is érintettek — ki nevezhetné, számlálhatná? Me-
gyénkből a — magukat senki által megelőztetni nem engedő 
prémontreiek diszkölteménye is ott van. x) Jól imádkoztak 
és munkálkodtak, kik e jubiláris hóban a szent olvasó 
ájtatosságának tartama alatt, itt-ott egy kis diplomával 
lettek kitüntetve. — Ezek szüreteltek ! — Októbertől so-
kat várunk mindig s remélhetnek azok is, kik borter-
melők nem lévén, az ész mustjára ... számitanak. Különös 
hónap az az október : alkotmányunkat is ez rázta fel 
tetszhalálából — Ki nem emlékszik a historikus tény-
nyé vált októberi diplomá-ra a 60-as é v e k b ő l ? ! . . . 2 ) 

Az áldások bőségéből kijutott nekünk, Kassa-egy-
házbelieknek is, mint azt a XII. számú hiv. körirat mu-
t a t j a : nr. 2431. Mutationes personales : 

Carolus Belky, in Assessorem Consistorialem, Exami-
natorem prosynodalem e jure canonico nec non retento 
munere Secretarii episcopalis, in Directorem Cancellariae 
dioecesanae, 

') A ,Sárosmegyei Közlöny' pedig aznap díszben jelent meg, 
szerkesztője Hedry Bódogtól hozván nagyszabású vezérczikket — 
Latkóczy Mihálytól pedig szép ódát a herczeg-primás jubileumára. 
Amaz pap-irót jelző latinsággal zárja be ünnepi közleményét : 

Vive diu flos Pastorum, 
Chori nostri gloria ! 
Tibi merces sit laborum 
Grata semper Patria. 
Donec prata flores dabunt, 
Honor Tuus floreat ; 
Donec montes iste stabunt. 
Nomen Tuum vigeat ! 

Az egész lapot keritő színes tricolor, illett az ünnep nemzeti jelle-
géhez. Senki sem fogja sokalni a jubiláris közleményeket. Simor 
megérdemli, hogy hetekig róla zengjenek a lapok. 

2) I t t kedves levelezőnk meg fogja engedni nekünk, hogy 
a reánk vonatkozó részt kitöröljük. Az nem illik, hogy szemtől-
szembe gratuláltassunk magunknak saját lapunkban. Számosan 
emlékeztek meg rólunk pápai kitüntetésünk alkalmából : mi egy 
gratulácziót sem közölhetünk. A publiczistikának is meg kell őrizni 
a decort. A szerk. 

Ferdinandus Plent, in Notarium S. Sedis Consisto-
rialis, nec non Archivarium Officii dioecesani, et 

Joannes Sikorszky, in Caeremonarium episcopalem, 
nominati. 

Joanni Neumer, Assessori Consistoriali et Catechetae 
scholae reális Cassoviensis, in recognitionem egregiorum 
in institutione juventutis per 33 annos servitiorum, con-
cessa facultas adhibendi cingulum violacei coloris. 

Aloysius Tomcsko parochus Enyiczkensis in surr. 
Districtus Cassoviensis Yice-Archi-Diaconum renuntiatus. 

A kassai esp. kerületnek egy másik jelese is ki van 
tehát tüntetve. Mind a ket tő x ) kezdetben a nevelői, ta-
nári terhes pályán működött s elhozta műveltségét a 
falusi nép közé, hogy azt magához emelje. A püspök, a 
kettős munkát, küzdelmet, fáradságot megjutalmazandó : 
egyiket másikat is a kerület elöljárójává tette, esperesi 
czimmel és piros övvel tisztelte meg. Sancti mei, qui in 
carne positi, certamen habuistis : mercedem laboris ego 
reddam vobis. Tán nem vagyok túlzó, ha a szent zso-
lozsmából rájok olvasom e tételt. Tartsa Isten mind a 
kettőt s engedje, hogy a várakozásnak megfelelve s ér-
demeiket a lelkipásztorkodás terén odább fűzve — ujabb 
reflexiókra érdemesítsék magukat ! Környezze őket a nép 
bizalma és a paptársak szeretete ! 

Hát a mi tihanyi szomszédunk és druszánk ? Mind 
azt a mit ő nekünk Károly napján — mint felteszszük 
— szívből óhajt, azt mi viszont egész őszinteséggel s 
lelkünkből kívánjuk neki, kívánjuk pedig: hogy mint 
plébánus, mint pastor animarum, Borromaeust — quem 
sollicitudo pastoralis gloriosum reddidit — utánozva, 
buzgó tevékenysége2) — s hű sáfárkodásáért, ugy is mint 
esperes, ugy is mint lelkipásztor, kettős munkája után, 
a pásztorok legfőbb Pásztorától az égi jutalmat duplán 
elnyerni szerencsés, boldog legyen ! 

A mi fáradozásunk mezeje sem volt egészen kopár. 
Könyvünk, a „Tollrajzok," legmagasabb helyen elfogad-
va, önérzetünk — engesztelve van.3) 

Örömeink közt szomorúságba ejt püspökünk távo-
zása4). — Uj megyéje sokat nyer — de mi annál többet ve-
szítünk benne. Az ég áldása, a hű fiak imája kisérje 
legjobb atyánkat ! 

Az előbbi nt. Szabó József koksó-mindszenti pleb.-esp. 
2) Elég legyen az általa létrehozott falusi óvodát fölemlíte-

nünk, melyre sokat költött, s addig is, mig a nép beismerése meg-
jön — kész sajátiából évenkint 300 frtot adni. Szép példa! Nagy 
áldozat ! 

3) I t t az elismerő levél : 
Rudolf föherczeg trónörökös ő csász. kir. fenségének főudvarmes-

terétől. 
311. lev. szám. 

0 császári és királyi fensége a legkegyelmesebb trónörökös 
a magas személyének beküldött „Tollrajzok" czimü müvet legma-
gasabb elfogadása által kitüntetni és egyúttal engem utasítani 
méltóztatott : hogy Tekintetességedet ez alkalomból folyólag, leg-
magasabb kegyteljes köszönetéről biztosítsam. 

Laxenburg, 1886. jun. II. 
Bombelles, s. k. 

Tekintetes Horváth Károly, püspöki tollnok urnák. Kassán. 
4) Hir szerint ő exclja a váczi megye élére jön át. A legk. 

kineveztetést már bevégzett tényiil hirdeti a mindent megtudó, de 
azért ám nem mindentudó fáma- A szerk. 
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Róma. A Vatikán és Fáris közt folyt tárgyalások 
története a pekingi nuntiaturára vonatkozólag. 

Az apostoli szentszék s a párisi kormány közti tár-
gyalások a pekingi nuntiaturát illetőleg ideiglenes befe-
jezéshez jutván, nem lesz érdektelen a jelenleg az egész 
ügy történeti fejlődését előadni. 

Hühner báró volt az első, ki 1881. évben keleti 
útjáról visszatérvén, a sz.-atya előtt megpendítette a szent-
szék önálló képviseltetését Pekingben. A volt diplomata 
előadta, hogy a szentszéknek a franczia p r o t e c t o r a t s 
hagyományával Khinában szakitania kell, egyrészt, hogy 
a katholtkus misiókat megszabadítsa a franczia politika 
gyámkodásától, hogy igy nagyobb egyházi tekintélyök 
legyen, — mert franczia és katholikus ama tartományban 
már nagyon is hasonértelmü fogalmak lettek a katho-
likus befolyás nem csekély kárára, — másrészt, mivel 
Khina a keleti és nyugati nagyobb forgalomnál fogva 
arra van hivatva, hogy a világ fejlődésében jövőre te-
kintélyes szerepet játszék s a szentszéknek eme nemzet-
közi összeköttetést fel kell használnia, hogy az egyház 
működési körét keleten nagyobbítsa. Hübner báró e nyi-
latkozata úgylátszik a pápára nagy befolyást gyakorolt 
s arra inditotta, hogy a szerzeteseket egyelőre a mis-
siókat illetőleg nagyobb munkásságra buzdítsa. 

A másik indítvány Manning biboros tói eredt, ki 
ugyanemez egyház-politikai okokból a pápa figyelmét a 
khinai katholikus missiók veszélyes helyzetére fordította. 
Másrészt hosszabb idő óta a pekingi udvarnál bizonyos 
befolyások jutot tak érvényre, melyek törekvése volt, Ró-
mával egyenes összeköttetéseket létesíteni s igy a fran-
czia protectorátustól megszabadulni. Különösen Angolor-
szágnak kellett óhajtania, hogy Khina Francziaország be-
folyásától mindinkább elvonassék. Khina indító-oka e 
kérdésben nagyon természetesen inkább az volt, hogy 
megboszulja magát Tonking és Anam védnöksége fölötti 
elvesztésén, mint sem az, hogy országában a katholikus 
befolyást ez által segélyezze. 

Mult év november havában értesítette először a 
khinai kormány egy hivatalos átiratban a Vatikánt kí-
vánalmairól. Azután ez évi februárban az angol Dunnt 
küldte Rómába ama megbízással, hogy a kérdést fo-
lyamatba hozza. Dunn szívesen fogadtatott a Vatikánban. 
Egyút ta l értesíttette magát a Vatikán Khina apostoli 
vicariátusai által. Ez értesítésekből kitűnt, hogy Franczia-
ország védnöksége a hitküldéreknek mindenesetre nagy 
anyagi hasznot nyújt, de másrészt nagyban akadályozza 
szabad működésüket, mivel a khinaiak minden hitküldér 
háta mögött egy francziát látnak s igy a francziák elleni 
politikai gyűlöletüket átviszik a vallásra is. A dossiersek, 
azaz okmányok, melyek a kérdés diplomatiai tanulmá-
nyozásának alapját képezték, bebizonyitották, hogy a fran-
czia védnökség uralkodása alatt a hitküldéri működésben 
általános pangás állott be. Világos volt tehát, hogy a 
pápa önálló képviselete a khinai missiók tevékenységének 
u j életet fog kölcsönözni. Ama gondolattól vezérelve, 
hogy a hitküldéri műnek tágasabb alap és nagyobb ki-
fejtés kölcsönöztessék, elhatározta magát a pápa a khinai 
kormány ajánlatának elfogadására, melynek alapján a 
szentszéket Pekingben egy nuntius, s Khinát Rómában 

egy helyettes képviselte volna. Ez ügyben a Vatikán 
egészen önállóan jár t el, a nélkül, hogy Francziaországgal 
positiv tárgyalásokba bocsájtkozott volna ; a szentszék 
beérte avval, hogy Francziaországot a szent atya szán-
dékáról egyszerűen értesítette. 

A franczia, kormány azonban azonnal ellene műkö-
dött s az ügyet ismét semmivé tenni iparkodott, Azt 
indítványozta, hogy a pápa egyházi képviselőt diploma-
tiai jelleg nélkül s a franczia kormány egyedüli védnök-
sége alatt nevezzen ki Pekingbe — a mi a konstantinápolyi 
apostoli delegaturának ujabb kiadása, hol azonban egész 
más viszonyok vannak, mint Pekingben. A sz. atya azon-
ban ez ajánlatot egyszerűen visszautasította s első elha-
tározása mellett maradt. Erre a franczia kormány min-
den követ megmozdított, hogy a római curia elhatáro-
zását befolyásolja. A hivatalos forradalmi sajtó hatalmas 
izgatást kezdeményezett a pápa ellen. Egyúttal igyekeztek 
a püspököket s a katholikusokat ügyöknek megnyerni, 
hogy a pápának Francziaország érdekében előterjesztése-
ket tehessenek. Valóban többen a püspökök s számosan 
a katholikus nép vezetői közöl felírtak a pápához, azt 
hozván fel, hogy ez ügy szabályozása a franczia kormány 
egyetértése nélkül a belső vallásos politikára nézve ár-
talmas lehetne. Érvényre jut ta t ták, hogy e kérdés az 
egyház és állam közti harczot rossz talajra fogja átül-
tetni, a mennyiben a kormány e nemzeti ügyet ürügyül 
fogja felhasználni, hogy az egész népet az egyház s a 
szentszék ellen fellázítsa. A tudósításokból kitűnt, hogy 
a kormány a kivánt alkalmat fel fogja használni arra, 
hogy 1. szentszéki képviselőjét vissza hivja, 2. a con-
cordatumot felmondja, és 3. az egyháznak az államtóli 
elválását kimondja a nélkül, hogy a nép nemtetszésétől 
kellene tartania. E tudósítások nagy benyomást gyako-
roltak a sz.-atyára, ki nem akart a franczia kormánynak 
u jabb alkalmat szolgáltatni az egyház üldöztetésére. 

Ily körülmények között a tárgyalásokban ujabb 
fordulat állott be : a kösös megegyezés korszaka. A pápa 
elfogadta Francziaország ajánlatát, hogy csak rendkívüli 
legátust ideiglenes küldetéssel küld Pekingbe, hogy az a 
franczia k épviselővel egyetértőleg tanulmányozza a nun-
tiatura feltételeit. Ez eszme a római franczia követhez 
intézett egy leiratban közöltetett, melynek alapján min-
dent rendben gondoltak lenni. Ekkor Freycinet ujabb 
feltételekkel állott elő, t. i. 1. hogy e legátus ne legyen 
diplomatiai jelleggel felruházva, 2. hogy ez, a franczia 
követ egyedüli oltalma alatt álljon, és 3. hogy a Vatikán 
szorgalmas tanulmányozás után mondjon le a diplomatiai 
képviseletről. E követelések nagyon természetesen igen 
kellemetlen benyomást gyakoroltak Rómára s pillanat-
nyira ugy látszott, mintha a Vatikán és Francziaország 
közt szakadás állott volna be. E szakadás elkerülésére 
s nehogy ez által a franczia kormánynak ujabb alkalom 
adassék az egyház üldözésére, a pápa a legutolsó órában 
elhatározta magát az egész kérdés függőben tartására 
s egyelőre a pekingi szentszéki képviselő elküldését el-
halasztá. A pápa e határozata közöltetett a franczia 
követséggel ez évi szeptember 12-én. A leiratban ki-
mondatot t : Az összes körülmények tekintetbe vétele 
mellett s a legutóbb nyert tudósítások alapján a szent- » . 
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szék egy pápai képviselőnek Pekingbe való küldését 
függőben tar t ja a szentszék jogainak épségben tar tása 
mellett. 

Ezekből látható, hogy az egész ügy végleg még 
nincs befejezve, s bogy a szentszék fentar tot ta ma-
cának a jogot, alkalmilag Khinával ismét egyezkedni. 
Idő kérdése az egész. Ama körülmény is, hogy Dunn 
ismét Rómában van s a vatikáni személyiségekkel u jabb 
tárgyalásokat kezdett meg, bizonyítéka annak, hogy még 
nem hangzott el az utolsó szó. Dunn oda nyilatkozott 
a Vatikánnál, hogy Khina méltányolni tud ja a szent 
atya jelenlegi elhatározását, mert a szentszéknek nagyon 
természetesen elhatározásának összes következményeiért 
számolnia kell Francziaországgal, anélkül azonban, hogy 
Khinával szemben jogairól lemondjon. 

Ez az egész ügy története és fejlődése, mely-
nek mindnyájan, kik a keletet ismerik, a legnagyobb 
fontosságot tula jdoní t ják. Ha mindez ideig nem sikerült 
is a szent atyának az ügy végleges szerencsés befejezése, 
bölcseségét és előrelátó magatar tását mindenesetre cso 
dálnunk kell. Mindenekelőtt bizonyos, hogy cselekede-
teinek fotörekvése csak is az egyház jólléte volt. 

Közli dr Ott Addm. 

IRODALOM. 
A pap az oltárnál. I r t a Chaignon S. J . Ma-

gyaritá és főmagasságu és főt. Simor JállOS biboros 
herczeg-primás ötven éves áldozári jubileuma alkalmából 
kiadja az esztergomi növ. papság magyar egyházirodalmi 
iskolája. Az egyházm. hatóság jóváhagyásával . Eszter-
gom, 1886. 8 - r . 304 1. Ára 1 f r t 40 kr . Növ. papok-
nak 1 fr t . 

Az egyház világirodalmában, kivált latin nyelven, 
több mü áll a papság rendelkezésére, hogy a legszen-
tebb áldozat mélységes ti tkainak és fenséges lelki kin-
cseinek ismeretébe és élvezetébe elmélkedő módszerrel 
bevezessen. Magyar nyelven a fent czimzetthez csak a 
Nogáll által fordított „Liguori szent Alfonz Vezérköny-
vét az oltáriszentség látogatásáról" v é l j ü k némiképp 
hasonlíthatni; máskülönben az, i rodalmunkban egyedül 
áll. E p p azért a legmelegebben ajánl juk paptársaink 
figyelmébe, annál is inkább, mert a szentmise-áldozatról 
szól, a mely a papi életnek próbaköve, ugy hogy a mely 
pap a szentmise áldozat tekintetében feddhetetlen életet 
él : ebben biztositékát bir ja a minden tekintetben való 
feddhetet lenségnek és előizét a mennyei boldogságnak. 

= De Ecc l e s ia et Statu juridice cons iderat i s . 
Auetore Ludov}co de Hammerstein s. J . Praemit t i tur 
epist. encyclica „Immortale Dei" SS. D. N. Leonis Papae 
XIII . De civitatum constitutione Christiana. Treviris, 1886. 
N . 8-r. IX. 231 1. 3-20 márka. 

Az egyház és állam közti viszony megvalósítása 
mindenütt, bolygatása, fenyegetése és téves irányba te-
relése napjainkban igen sok helyen napirenden van. 
Azért is az egyház és állam közti viszonyról szóló mü-

vek mindig korszerűek és érdekesek. Ezt a müvet ki-
válóan azért a jánl juk paptársaink figyelmébe, mert az az 
egyház nyelvén, latinul van írva. a mi az egyházpolitikai 
téren kezd fehér holló lenni. Mindhiába: a mi franczia, 
német, spanyol- vagy olasz nyelven van irva : azt le 
kell fordítani, hogy minden pap élvezhesse ; a mi latinul 
van irva, az az egész világ papságának van irva, — és 
ennél a könyvnél még hozzátehetjük, hogy kitűnően. 

VEGYESEK. 
— A szentatya dr Klein u j l imburgi püspöknek, a kit 

Rómában szenteltek fel püspökké, mellkeresztet és ponti-
ficalét adott a jándékba. Dr Klein a 150-ik német püspök, 
kit Rómában szenteltek fel. Je lenleg zarándok-utat tesz 
Paganiba lig. szent Alfonz és Salernoba VII . sz.-Gergely 
és sz.-Máté apostol sírjához. 

— Mgr. Milinovicsot, az imént felállított montenegroi 
metropolia érsekét, f. hó 7-én szentelte fel Simeoni bi-
bornok a Progaganda templomában. Eleinte ugy volt, 
hogy az antivári érsek egész csendben, a Propaganda 
frascatii villájának kápolnájában fogja felvenni a legfőbb 
egyházi rendet. De Montenegro fejedelme sietett kijelen-
teni abbeli kívánságát, bogy a felszentelés a lehető leg-
nagyobb ünnepélyességgel tör ténjék. 0 maga is sajátke-
züleg irt levélben üdvözölte az 5 — 6000 főből álló mon-
tenegroi katholikus főmegye főpásztorát . 

— Hittanárképesitö bizottság. Kovács Zs. veszprémi 
püspök ur ő excellentiája a középiskolai hi t tanárképesi tö 
bizottságot következőkép alakítot ta meg és nevezte k i : 
elnök dr Palotay Ferencz apátkanonok ; rendes tagok : 
dr Fejérvár i József kanonok, Szalay Mihály kanonok, 
Péller Pál papnöveldei lelki igazgató, dr Molnár Dénes 
h i t t anár ; pót tagok : dr Zánkay Gyula hi t tanár és dr 
Rada Is tván szentszéki jegyző. ( V. Közi ) 

— A kegyestanitó-rendnek gyásza van. Egyik nagy-
tevékenységü tagja , Petlanovics Alajos kormánysegéd, 
november hó 12-én, élete 73-ik, áldozópapsága 45-ik évé-
ben Budapesten jobblét re szenderült. Temetése vasárnap 
volt. Nyugodjék békében ! 

— Érdekes lesz t. olvasóinknak a bosnyák kultus-
budget-adatai t ha lkn i . A kath. kultus bndget je : 8000 
fr t . az érseknek, 1500 lakbérrel, 1000 fr t . t i tkár ja számára, 
8000 f r t y kanonoknak. 27,692 f r t a travniki seruinarium-
nak 6000 f r t a mostari püspöknek, 3000 fr t a 'oanjalu-
kai apostoli administrátornak. A gör.-keleti szakadár egy-
ház kul tus-budget je : a serajevoi metropoli ta fizetése 
8300 f r t . a dolna-tuzlai püspöké 5800 fr t , a mostari 
püspöké 4500 frt., a gör. kel. szakadár seminarium kiadása 
32,800 f r t stb. A mozlimek kul tus-budget je : a serajevói reisz 
el ulema 8000 frt , a medzlis el ulema 4 tagja együt t 
8000 f r t , a nyolez mufti 6500 fr t , egyéb vallási czé-
lokra 6500 f r t . 

K e g y e l e t e s adakozás. 
A szentatyának aranymiséje stipendiumához Hirly József 

erdődi pl eb 5 frt. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

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. 

NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

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

ben, intézendők. 

Budapesten, november 20. 4L II. Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A budapest-belvárosi plébánia.-templom története. — Dupanloup nevelési elvei. — .Egy-
házi Tudósítások. B u d a p e s t : A párbajmánia ellen. — B u d a p e s t : Lutheránus zsinat Magyarországon. — R ó m a : Egyezmény a 

szentszék és Montenegro közt — Irodalom : Compendium Theologiae Morális. — Előfizetési felhívás. — Vegyesek. 

A budapest-belvárosi plébánia templom története. ; 
Irta N é m e t h y L a j o s . 

(Folytatás). 

Másnap ugyanazon templomban a német 
követek szólottak, ezek közül egyik a többiek 
nevében a Frigyes császár és ennek fia Miksa 
római király szamára kereste a koronát, támasz-
kodva Mátyással kötött ama szerződésre, mely 
szerint ha Mátyás törvényes gyermek nélkül 
halna el, a koronának Frigyes fejére kellene át 
mennie, mely szerződést a magyarok főbbjei 
esküvel is megerősitették. Ha ez ellen valami 
szándékoltatnék, az adott hit és a béke rová-
sára történnék az, amit az Isten sem hagyhatna 
mergtorlás nélkül. A veszélyek elkerülésére semmi 
sem lehet oly biztos ellenszer mint Miksa meg-
választása. Neki nincs hiánya erőben a hon 
megolt aim azásár a, a törökök betöréseinek fé-
kezésére. Miksa bátor, harczedzett és bármely 
erényben kitűnő. Megválasztása nemcsak veszélyt 
nem hozó, hanem a magyarok számára igen kí-
vánatos. Ot a francziák rettegik, a német kato-
na kedveli. 0 a legméltányosabb, a szabadság 
kedvelője. Származásának magassága mellett 
szellemi kitűnősége által bárkit felülmúl. Az 
egyezkedés megszegése, mitől Isten őrizzen, baj t 
hozna az országra. Igy a németek követe. — Ezek 
után a lengyelek követei beszéltek, kik ügyöket 
a legnagyobb higgadtsággal kezelték. Midőn Albert, 
Kázmér király fiának érdekében beszéltek, mél-
tányost és előnyöst látszottak ajánlani, kiemelve 
fejedelmeiknek a magyarokkal ősidőktől fenntar-
tott szoros kapcsát. Király nélküli árvaságban 
mi sem tanácsosb mint a régi hü szomszédhoz 
és baráthoz fordulni, a kire az álladalom jóléte 

nyugodtan bizható. A szomszéd hűsége rég ki 
van már próbálva, mindenki előtt eléggé isme-
retes. Kázmérnak kitűnő családja van, mely ott-
hon és künn egyaránt jeles tagokkal bir. Fel-
ajánlja ő ezek bármelyikét Alberttel együtt a 
magyaroknak királyul, de egyszersmind felajánl-
ja hadierejét, vagyonát, szóval minden képessé-
gét az ország oltalmára s javára. — Harmadnap az 
arragoniak beszéltek Beatrix érdekében. Felol-
vastatott Ferdinand király levele, ki a haza ja-
vára mindent megtenni igért Beatrix kedvéért. 
— Végre két cseh ügynök lépett fel. Ezek elseje 
igy beszélt: Habár alig látszik valami nehezebb-
nek mint a királyválasztás, mégis ennél könnyebb 
sincs, vitéz pannoniaiak, ha szokásos szellemesség-
töket megtar t já tok! Többen vagyunk, kik hajla-
maitokat megnyerni óhajtjuk, majd Ígéretek, majd 
fenyegetések, egyességi jog, jó tanács, stb. által. 
Mi Ulászló küldöttei vagyunk, őt ajánljuk ki-
rálytoknak. 0 nem önkényes, nem daczos, nem 
gyermek, hanem emberszerető, kegyelmes és bé-
kére valamint harczra érett. Nem azért jöttünk 
gyülekezetetekbe, hogy valamely károst, hanem 
hogy előnyöst ajánljunk, a mi titeket a fenyegető 
veszélytől megóvhat. A két országnak egyesité-
sét ajánlja a ti bizalmatok és a viszonlagos sze-
retet. Nem igazságtalanságot, vagy alkalmatlant 
ajánlunk nektek pannoniaiak, hanem jogost és 
méltányost, mindkét nemzetnek javára szolgálót, 
A mi királyunknál számotokra senki sem lehet 
hasznosabb. Ha örökösödés által szerezhető meg 
a kormány, minden bizonynyal Ulászlót illeti az. 
Ezek után elmondja az örökösödési jog alapját 
az atyai és anyai oldalon való rokonság által. 
Elmondja, hogy Zsigmond nagylelkűségét, Albert 

41 
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szent életét, László szemérmességét és a másik 
László vitézségét mind szemlélhetni benne. Ha 
a régi magyar szent királyok törzsét Magyar-
honban ismét meghonositani, ha a baráti nem-
zetnek szövetségét szilárdítani, ha uratokul ki-
rályaitok valamely utódát kivánjátok elismerni 
és ősi trónjába visszahelyezni: akkor Ulászlót 
válasszátok! A csehek követe sokáig folytat ta 
ily meleg érzelmekkel á tha to t t beszédét, ugy 
hogy annak hallatára sokan, kik előbb más szá-
mára valának megnyerve, Ulászlóért lelkesülni 
kezdettek. Azonban Corvin pár t ja nem volt egy 
könnyen meghajlitható, inkább haj lot t a szelid-
lelkü, hiszékeny ifjú a rábeszélésekre s reáállt 
oly szerződésre, melynek következtében a koro-
náról lemondania kellett. A nemesség a sok 
huzavonát kivárni nem birta, hatvantagu bizott-
ságot hátrahagyva hazatávozott. Midőn ez ügy-
ben ismét a bold. Szűz pesti temploma szemelte-
te t t ki tanácskozás helyeül, a nápolyi követ 
Ferdinand nevében a magyaroknak szivére kötni 
törekedett, miszerint a koronát Beatrix számára 
megtartsák és őt a leendő király nejévé tegyék. 
Másnap ugyanazon bazilikában Dóczy Orbán egri 
püspök a nádori tiszt helytartója hosszú ma-
gyar beszédben fejtegette a soká t a r tó határo-
zatlanság veszélyes voltát. Hazai nyelven mon-
dott beszéde oly gyújtó volt a kedélyekre, hogy 
az egyetértés szellemét meghonosította. Némely 
nehézség legyőzése után Budán sz. Zsigmond 
templomában, mely a királyi palotán kivűl vala, 
határozatba ment, hogy Zápolya Istvánt kell 
megkérdezni a leendő király személye iránt. A 
kit ő kiván, azt a többiek is fogják óhajtani. Zá-
polya Ulászlót jelölte ki. Ekkor már nem volt 
nehéz dolga Dóczynak, ki Zápolyával egyetértve 
Ulászlót kivánta, őt a t rónra jut tatni . Dóczy a 
trónkövetelők követeit, az urakat és a nemesség 
megbizottait jul. 15-ikére Budára sz. György 
templomába meghivta s ott Ulászlót a rendek 
akaratából megválasztott magyar királynak ki-
kiáltotta. 

Bonfini őrzötte meg fáradalmas és részletes 
feljegyzéseivel amaz országos események emlékeze-
tét, melyek Ulászló választását megelőzték, sőt 
tényezték. A pesti főtemplom eme benne tör-
tént események által ismét helyet nyert hazánk 
történetében, sőt a külföldi követek jelenté-
sei is felemiitik a helyet, melyben fejedelmeik 
érdekében beszédeiket tar tot ták. Bonfininek rész-
letekig ható feljegyzéseiben figyelme még a be-

szédek tar ta lmára is kiterjeszkedett, a minek 
köszönhetjük, hogy ez ügyben a templomunkban 
mondott szónoklatok szövegét is ismerjük. 

(Folytatjuk.) 

Dupanloup nevelési elvei. 
I r ta : Pnrt Iván. 

(Folytatás). 

Dupanloup a tisztelet törvényét alap-
nak nevezi, melyen az egész erkölcsi, társadalmi 
és vallási rend nyugszik. Szerinte a tisztelet az 
ég és föld. az Isten és ember, a tekintély és 
szabadság közti szent kötelék. A ki e szent 
köteléket szétrombolja, vagy csak megsérti, már 
annak megsértése által is bűnössé válik. Azért 
a tisztelet csökkenése, apadása, alámerülése a 
legnagyobb veszély, mely a nyilvános erkölcsö-
ket fenyegetheti, és a szánalomra legméltóbb 
kár, mely a gyermeket nevelésében és egész éle-
tében érheti. Ennélfogva a tisztelet törvényének 
feltétlenül sérthetlennek kell lennie. De e 
törvény kettős: először sérthetlennek kell lennie 
a nevelő részéről (De l'Éduc. T. II. p. 567—596), 
kinek a gyermek méltóságát és szabadságát tisz-
telnie kell ; és másodszor a gyermek részéről 
nevelője irányában. (T II. p. 550-—567.) 

Dupanloup a tiszteletet a következőképen 
határozza meg: 

Le respect, c'est le souvenier réfléchi et le 
religieux sentiment de ce quil y a de divin en 
soi et dans les autres.1) Ugyanis mindig létezik 
valami nagyobb is, mint mi önmagunkban és má-
sokban, „que nous en n o u s — mêmes et dans les 
autres") és azt tisztelnünk kell. Mivel a magunk 
és embertársaink tisztelete nem egyéb, mint az 
isteni képmásnak, a bennünk levő isteninek is-
merete és elismerése, és mint a mély, benső 
és vallásos érzet, melyet ez az emlék és ismeret 
öntenek belénk, azért a gyermeki tisztelet (res-
pect filial) is lényegében tekintve nem egyéb, 
mint vallásos tisztelet, mely, megemlékezvén az 
Istenről, tiszteli az atyát, ki annak képmása. 
És igy a gyermeki tisztelet az atyában és anyá-
ban jelenlevő Istennek tisztelete. Ez tehát a sze-
retetteljes és legszentebb tisztelet; mert az Is-
ten e szavakhoz: „Szentek legyetek, mert én 
szent vagyok" (Móz. I. 19, 2.) közvetlenül a kö-
vetkezőket csatolja : „Félje kiki a ty já t és anyját." 

x) De l 'Éduc. T. II. p. 533. 
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És azért azt, ki a tyját vagy anyját megsérti , 
majdnem istentelennek lehet mondani.1) 

Dupanloup tehát a tisztelet szónak min-
denek előtt erkölcsi és vallási jelentményt ad, 
és a földön a legfőbb feladatnak ta r t j a a tiszte-
letet mindenkibe beoltani, és azt mindenütt ura-
lomra segíteni.*) 

Mivel, miként már lát tuk, Dupanloup az 
egész erkölcsi, társadalmi és vallási rendet a 
tisztelet törvényére alapitja, azért szerinte nin-
csen nagyobb szerencséilenség, mint valamely 
ember tisztelet nélkül, mer t abban minden erény 
és minden jó tönkre megy, és egyúttal minden 
rossz győzedelmeskedik. Ezért a családnak és 
államnak a tisztelet törvényében kell alapját bír-
nia. — Az igazi tisztelet iskolájának Dupanloup 
a katholikus egyházat tekinti , melyet Isten 
egyetlen szentélyre, tévmentes tanszékre és az 
örök áldozat oltárára örök időkre alapított a 
tiszteletnek urául és hordnokául. Hogy szavai-
nak nagyobb nyomatékot adjon, felhozza Guizot-
nak, a protestáns államférfiúnak a katholikus 
egyházat dicsérő szép szavait: „Le catholicisme 
est la plus grand, la plus sainte école de respect, 
qu'ait jamais vue le monde.1' 6) 

Ezen álláspontból kiindulva mondhatja, hogy 
„le respect est la religion tout entiere, és, hogy a 
papi tisztaság oly kiváló tökéletesség, mely be-
csülést és bizalmat parancsol. Mert a becsülés 
(vénération) a tisztelet legfőbb foka, melyet csak 
az imádás szárnyal túl, mely utóbbi azonban 
egyedül Istent illeti. És ezért látja a tisztelet 
törvényének legkiválóbb jelét és legnagyobb ha-
ta lmát a szentek tiszteletében. 

Mivel Dupanloup a tisztelet törvényének er-
kölcsi jelentőségét oly magasra helyezi, azért 
mindenek előtt a gyermeknek tiszteletben való 
nevelését követeli. Ezt a szülők gyermekeik hi-
báival és szenvedélyeivel szemben tanúsí tot t 
törhetlen erősségök által érhetik csak el. De 
egyszersmind óvja a szülőket a haragtól, szeszély-, 
és elkényeztetéstől a nevelésben. Azon kérdésre, 
hogy jó-e a szülőnek barátkozni a gyermekkel, 
tagadó választ ad, mert elegendő, ha a gyermek 
szüleinek gyengéd bánásmódjából l á t j a , hogy 

*) „Si toutes les fautes, qui se commettent contre 
le respect, ont un caractère d'immoralité profonde : quand 
elles blessent un père et une mère, elles touchent à l'im-
piété. « De l'Éduc. T. II. p. 557.) 

2) De l'Éduc. T. II. p. 534! 
3) De l 'Éduc. T. II p. 537. 

szeretik, az már nem szükséges, hogy mondják 
is neki ; és mer t az atyai szeretetnek köteles-
ségnek, nem pedig szenvedélynek kell lennie. 
Es e pont megvitatásánál a mindennapi szo-
morú tapasztalatra is hivatkozik. 

Dupanloup továbbá az ókori bölcsészekre 
támaszkodva, t iszteletet követel a gyermekek és 
szülők részéről a nevelő számára is. Mert ezt 
nemcsak a tudományok és a tudományos pálya 
tisztelete követeli, hanem az a számtalan jóté-
temény is, melylyel a nevelő a gyermeket el-
halmozza. A nevelő fáradságát nem lehet pénz-
zel megfizetni; neki mindig a sziv jutalmával, 
és a tisztelet árával tartozunk. „Pretium operae 
solvitur, animi debetur."1) És ezért akarták a 
régiek, mondja Dupanloup, hogy a gyermekek a 
nevelőben az atyának szent tekintélyét és jósá-
gát tiszteljék. Mert a nevelő tekintély nélkül 
tehetetlen, és oly gyermeken, kiben hiányzik a 
t isztelet érzete, még a legtehetségesebb nevelő 
legodaadóbb szeretete is hatásnélkül i . . . 

De a tekintély és tisztelet két eszméje nem 
két különálló dolog, hanem bizonyos viszonyban 
állanak egymáshoz, bizonyos összhang van kö-
zöttük. Mind a ket tő souverain és szabad, de 
mind a ke t tő egyszersmind önmegalázás és szol-
gálás is; ezen utóbbit különösen a tekintélyen 
lá tha t juk , és ez okozza, hogy a tekintély külö-
nösen méltó a tiszteletre. 

Ha tehát a tekintély — mondja Dupanloup 
a két fogalom kölcsönös viszonyát megállapít-
ván — a legfőbb és legkiválóbb isteni törvény, 
akkor a tisztelet annak becsülésében áll, ami 
nagy, nemes, kiváló és isteni. Ha a tekintély 
eszméjében a hatalomnak, mely teremt, a böl-
cseségnek, mely kormányoz, és a szeretetnek, 
mely fentart , fogalmai bennfoglal tatnak: akkor 
a tisztelet, tanulékonyság és hála annak alap-
vető és kölcsönös fogalmait képezik. Dupanloup 
Istent a mérhetlen, végtelen, egyetemes és igazi 
tekintélynek nevezi, kinek nagysága előtt az 
az emberi ész meghajol, és kihez őszinte hódo-
lat és alázatosság által szüntelen felemelkedik. 
Isten ez a tekintély a családban, melynek 0 
első és tulajdonképeni atyja, az egyházban, mert 
nélküle a vallás csak gyűlöletes hazugság volna, 
és az államban, melynek hatalma jog-, és kö-
telesség nélkül csak zsarnoki uralommá fajul-
hatna. 

l) Seneca, De benef. 1. VI. 
41* 
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A tekintélynek lényeges feladata, kiváló 
joga és kötelessége abban áll, hogy szolgáljon, 
és ezért illeti őt meg a hálás tisztelet. A Te-
r e m t ő n e k korlátlan hatalma is azon első szol-
gálatból származik, melyet nekünk tet t , midőn 
életet adott. Hogy a fenhatóság szolgálattal jár, 
bizonyítják az első emberi tekintélyek, melyek: 
az atyai tekintély, melynek elvitathatlan köte-
lessége a gyermeket nevelni, az állami hatalom, 
mely a nyilvános rend fenntartására alapí t ta tot t , 
és az egyház (société spirituelle.) Mert az atya, 
fejedelem és a pápa, kik az isteni tekintély 
nagy hordnokai a földön, és nem kevésbé a ne-
velő, áldozár és a világi hatóság, különösen mél-
tók a hálás tiszteletre. — Minden tekintélylyel, 
minden emberi hatalommal tehát szolgálat és 
odaadás van összekapcsolva; maga az Isten is 
nagyságát és hata lmát jóságának szolgálatába 
adta, a mint Krisztus mondja : „Non verd mi-
nistrari, sed ministrare " Az Üdvözitő által han-
goztatott ezen „veni ministrare" szép magyará-
zata, Dupanloup szerint a „Servus servorum 
Dei" név, melyet a nagy keresztény család fő-
nöke, a római pápa önmagának ad . . . 

De, mondhatná valaki, ha bármennyire el-
ismerjük és elfogadjuk is a tekintély és tiszte-
let befolyását a nevelésre, és ha bármennyire 
szükségesnek ta r t juk is, hogy a nevelő és nö-
vendék kölcsönös működése e kettős alapra 
támaszkodjék, még sem tulaj donithatunk neki 
oly értéket, hogy ezt a nevelésben főelvül elfo-
gadhatnék. 

Ez ellenvetésre a következőkben felelünk: 
Miután a nevelésnek tárgya és czélja van, és 
miután e czél elérésére bizonyos eszközök 
szükségesek, azért a nevelés elvének is három-
nak kell lenni, melyek közöl az első a tárgyra, 
a második a czélr a, a harmadik pedig az eszkö-
zökre vonatkozik. A nevelésnek ugyanis ismer-
nie kell tárgyát, melyen működéseit véghez vi-
szi, ismernie kell a czélt, melyhez tárgya veze-
tendő. és az eszközöket, melyek segítségével a 
kitűzött czélt elérni óhajtja. E három elv-
nek, a neveléstudomány egységének megőrzése 
tekintetéből, egy főelvre kell visszavihetőnek 
lenni. 

„E főelv — mondja Lubrich — nem 
lehet más, mint erkölcsi; mert a nevelésnek 
csak azt kell csinálni a növendékből, a mit ön-
magából, s amire önmagát kell nevelnie; de ez 

nem egyéb, mint az erkölcsi rendeltetés, mely-
nek elérésétől függ végelemzésben minden em-
beri egyednek igazi értéke."1) Ennek az igazságnak 
fontosságát Dupanloup is belátta, és azért a te-
kintély és tisztelet alapját egy magasabb főelv-
ből vezeti le, midőn ezeket i r ja : „A nevelésben 
a tekintélynek és tiszteletnek, minden lényeges 
jog és kötelemnek Isten a forrása és kútfeje, ő 
eszménye és előképe a létrehozandó műnek, ő a 
legügyesebb és leghatalmasabb művész."") 

De ha mi a Dupanloup által felállított fő-
elvet elfogadhatónak tar t juk , korántsem tagad-
juk, hogy leghelyesebb az az állítás, mely magát 
az Üdvözítőt vallja a nevelés főelvének. Telje-
sen egyetértünk Lubrich következő szavaival: 
„Nem pusztán szabály, nem csupán legelső gya-
korlati törvény, sem nem eszme, hanem maga a 
személyes Üdvözítő a való főelv."ä) 

Dupanloup-nak a tekintély és tiszteletre 
alapítot t főelvét pedig először azért t a r t juk elfo-
gadhatónak, mert nem ellenkezik az Üdvözítőbe 
helyezett főelvvel, és másodszor, mert alaposab-
ban vizsgálva a dolgot, ezt az Üdvözítőbe he-
lyezett főelvet is magában foglalja, már csak 
azért is, mivel Dupanloup a nevelésben létreho-
zandó műnek eszménye-, és előképéül Istent, 
mint minden dolog forrását és kútfejét jelöli ki. 

De mindezek daczára nem mulaszthatjuk el 
még egyszer ama saját meggyőződésünknek ki-
fejezést adni, hogy a leghelyesebb, legvilágosabb 
és leggyakorlatibb főelv maga a személyes Üd-
vözitő, mert a nevelésnek az a feladata, hogy nö-
vendékeit Krisztusnak követésére képessé tegye, 
és hogy azt eszközölje, hogy Krisztus minden 
egyes egyedben újra alakot nyerjen, újra erkölcsi-
leg megtestesüljön. „Ez az igazi keresztény érzület, 
— mondja Ziller, — mely előtt az erkölcsi mél-
tóság, az emberiségnek emez isteni ős képe, 
mely egyúttal isteni képmás is, mint valósítandó 
példakép lebeg, s mely által a növendék, az em-
bernek fia, Isten fiává leszen, s a vallás-erkölcsi 
örök, általános becsű eszmény felé közeledik."4) 

(Folytatjuk.) 

*) Lubrich, Neveléstudomány, I. k. 273. 1. 
2) „Dans l'éducation, Dieu est la source et la rai-

son de l 'autorité et du respect, des droits et devoirs 
essentiels de tous : il est le modèle et l ' image de l'oeuvre, 
qui est à faire; il en est l'ouvrier, le plus puissant et le 
plus habile." (De l 'Éduc. T. I. p. 33.) 

3) Lubrich, Neveléstudomány, I. k. 273. 1. 
4) Ziller, Grundlegung zur Lehre vom erzieh. Un-

terricht, Leipzig, 1865. S. 24. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 19. A párbajmánia ellen. — 

Általános a panasz ugy a társadalmi életben, mint a 
sajtó terén, hogy a párbajmánia már oly borzasztó mér-
veket öltött, hogy ezt senki, ki a közügyek iránt csak 
némi érdeklődéssel viseltetik, közönyösen valóban már 
nem nézheti. De panasz, jajgatás itt nem használ. Arra 
való legfeljebb, hogy a baj létezését konstatálja, ezt 
minden oldalról elismerje, és a gyógyitás szükségességét 
mint igazi közóhajt feltüntesse. Ezen stadiumban már 
vagyunk, mert egész határozottan állithatjuk mi, kik a 
lapok nyilatkozatait állandó éber figyelemmel kisérjük, 
hogy pártkülönbség nélkül minden számbavehető lap 
a rosszalás bár különböző, de félre nem ismerhető jelei-
vel elitéli a széltiben grasszáló párbajmániát. Es igy, ha 
nem is egészen, de elvileg azon állásponthoz mindinkább 
jobban közelednek, melyet az egyház mindenkor védel-
mezett és melynek legújabb éles kifejezését az „Aposto-
licae Sedis" pápai körlevélben birjuk. Idáig ugyan még 
nem jutott el a világ ; álszégyen-e, ferde felfogás-e, vagy 
talán mostanáig is elégtelen tapasztalat-e, nem kutatjuk, 
de merjük állítani, hogy ha a dolgok tovább is igy fej-
lődnek, mint eddig, még az „Apostolicae Sedis" magas-
latára is felemelkedik a megborzadt világ. 

Mig azonban odáig eljutunk, szükséges már végre va-
lahára a panaszok meddőségéből az actió terére kilépni. Mi 
a szóban forgó kérdésre nézve kétféle actiót tartunk leg-
sikeresebbnek : a törvényhozási és társadalmi actiót. Fon-
toljuk meg külön mind a kettőt. 

A törvényhozási actió, értvén ez alatt a legszigo-
rúbb törvények alkotását és legszigorúbb végrehajtását, 
kétségtelenül első helyen áll. Legegyszerűbb és legbizto-
sabb módja volna ez e kérdés megoldásának. S nem is 
volna egyébre szükség, mint az alkotmányos élet minta-
országától, Angliától, példát venni, hol tudvalevőleg nem 
kisebb büntetés, mint halálbüntetés van kiszabva a párbajra. 
Ha ezt a müveit, hatalmas és praktikus Anglia a XIX. század 
utolsó negyedében is szigorúan és következetesen alkal-
mazza, akkor hazánkra sem volna szégyen, kivált a nálunk 
annyira elharapódzott párbajmániával szemben, ha hasonló 
megtorlást szabna ki az állam. De a mily egyszerű volna 
ezen eljárás, épp oly kevés reményt találunk az iránt, 
hogy ez nálunk törvényerőre emelkednék. Hazánkban, 
mely törvényhozókat, rendőri hivatalnokokat, főispáno-
kat, sőt államtitkárokat is lát nap-nap után párbajozni, 
ilyesmire nincs kilátás ; hazánkban, mely az árként nö-
vekedő párbaj-vétségeket hallatlan kegyességgel olykor 
1—2 napi fogsággal látja büntetni, erre nincs sok re-
mény. Mintha vaksággal sújtott volna az Isten bizonyos 
embereket, kik talán csak akkor fognak felocsúdni, mi-
kor a kegyetlen testvérgyilkosság vagy csonkítás az ugy is 
roppantul fogyatkozó nemzetet színe-javában hatalmasan le-
apasztotta. Vastag hályog sok ember szemén az előítélet ; és 
fájdalom, hogy ez ott is uralkodik, hol az igazság szent 
ügye védelmet és oltalmat keres. Ily jelenségek arra a 
vallomásra késztetnek, hogy nálunk sem érzék, sem aka-
rat, sem kedv nincsen ezen hydrával az irtóháborút fel-
venni. Pedig ily viszonyok között csak drákói szigor az 

egyedüli mentő eszköz ; mindenegyéb csak fél, azaz semmi 
rendszabály. Látjuk ezt mostani törvényeinkkel. Váj-
jon azóta, hogy a párbaj ellen törvényünk van, hány 
párbaj lett megakadályozva? Vagy mennyiben csökkent 
azóta a párbajok száma ? . . . S várhatunk-e az eddigi ta-
pasztalatok után enyhébb törvényektől javulást ? . . . 

A másik ut, lassúbb, de praktikusabb : a társadalmi 
actio. Er t jük pedig ez alatt azt az eljárást, hogy maga a 
közönség minden törvényes eszköz buzgó felhasználása 
által oda hasson, hogy ugy a becsületről, mint a meg-
sértésről széltiben táplált téves fogalmak a szükséges 
módon helyreigazittassanak ; hogy az elégtétel ilynemű 
követelése vagy megadása különösen oly egyénektől, 
kiknek erkölcsi reputatiója zérus alatt áll, a sértett be-
csületet valósággal helyre nem állítja ; hogy a férfibátor-
ság mitsem vészit, ha könnyelműen előidézett vagy rabló-
lovagokhoz hasonló egyének által egyenesen provokált 
ügyekben valaki életét és testi épségét a valószínű ve-
szélynek ki nem teszi stb. stb. Ezt társadalmi uton, és 
leggyorsabban, szövetkezet utján el lehetne elérni. S örü-
lünk, hogy erre már némi remény mutatkozik. Polónyi 
Géza, orsz. képviselő, egyik fővárosi lapban lelkes czik-
kel kimutatja, hogy a párbajmánia ellen már végre-vala-
hára tenni is kellene valamit. S jóllehet a képviselő ur po-
litikai nézeteiben általán, s egyik-másik, ama czikkében elő-
forduló véleményében nem osztozunk, mégis örömmel 
fogadjuk a kezdeményezést az ő részéről, mert kivált az 
utóbbi időben oly dicséretesen kifejtett, közhasznú és az 
egyház és vallás érdekeit oly lelkesen felkaroló tevé-
kenysége alapos kilátást nyújt, hogy az eszme nem ma-
rad eszme, a szó nem marad puszta szó. Mert a lelkes 
képviselő ismeri a bajt , jól és tüzetesen ismeri és már 
nagyon szükségesnek tartja, hogy a kérdés tisztázására társa-
dalmi uton valami történjék. íme néhány mutatvány az ő 
czikkéből : 

„Csak rá kell utalnunk a legközelebb mult ese-
ményeire, hogy elérkezettnek lássuk az időt, az önvéde-
lemnek szervezésére, oly törekvésekkel szemben, a melyek 
a vallásnak, erkölcsnek, a jognak és igazságnak nyíltan 
és büntetlenül hadat izennek. 

A közélet emberei súlyos kötelességeik hű teljesi-
téseért egymás után élet-halál harczot vivnak azokkal, akik 
a törvény szigora alá tartoznának. 

A más vérével való mosakodásnak viszketege ma 
már törvényerejű elismerését követeli a társadalomban. 

Odáig fejlődött a kór, hogy közügyeket a kard 
élével elintézni nem tartozik a szokatlan dolgok közé. 

A napokban a főváros egyik tanácsnoka a kolerát 
is párbajjal akarta elriasztani. 

Valóban nevetséges lenne, ha nem volna oly mé-
lyen elszomorító, hogy a bátorság, vagy vakmerőség fö-
libe helyezkedik a becsületességnek és a törvény iránti 
tiszteletnek. 

Egy államtitkár és egy színházi intendáns czélgomb-
bal ellátott pisztoly elé állítják Ugrón Gábort, a helyett, 
hogy ügyfelüknek birói útra tartozó ügyét az illetékes 
uton tisztába hozni csak meg is kísérelnék. S midőn 
Ugrón Gábor csodaszerü véletlenből megmenekül a ha-
lál torkából, akkor karddal folytatják azon küzdelmet^ 
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a melynek a törvény által alkotott kamarai bíróság so-
rompói előtt kellett lejátszódnia." 

És a czikk, melyben csak azt sajnáljuk, hogy a 
sokat félreismert középkori felfogásokkal itt is kell talál-
koznunk, e szavakkal végződik: 

„Addig is, mig társadalmi uton a védekezés egyesü-
leti uton szerveztetik, azokra, akik a közügyek terén 
odaadó buzgalommal teljesitik kötelességeiket, azon ne-
mes feladat vár, hogy bírjanak annak bátorságával is, 
hogy megvetik a gyávaságnak vádját azokkal szemben, 
akiket magukhoz méltóknak nem tartanak. 

Ez a legegyenesebb módja annak, hogy a közügyek 
terén alkalmazott megfélemlítés diadalát ne arathassa." 

Reméljük, hogy a kezdeményezőben lesz annyi „ne-
mes bátorság" hogy tettek fogják követni helyes felszóla-
lását. ? 

Budapest. Lutheranus zsinat Magyarországon. — 
Az imént, általános s örömtelt közrészvétellel lefolyt or-
szágos ünnepelés ki- s háttérbe szorította a többi között 
a lutheránusok bányakerületének okt. 8-dik s következő 
napjain tartott közgyűlésén történteket, melyeket azonban 
érdekes s jellemző voltuknál fogva hallgatással mellőzni 
most „post festa" sem lehet, lévén azok ujabb s kétséget 
kizáró bizonyítékai, önvallomás erejével biró tanúságai 
a protestantismus hitelvi züllöttségének és gyakorlati hit-
életi ziláltságának. 

A közgyűlés, melyen Fabinyi Teofil, igazságügyi 
miniszter, bányakerületi felügyelő, és Szeberényi Gr. 
„püspök" elnököltek, két órahosszat tartott vitában tár-
gyalta az egyetemes lutheránus zsinat megtartása iránt 
benyújtott javaslatot, melynek folyamában történtek a 
nyilatkozatok, melyeket merő tárgyilagossággal, de rö-
vidség okáért csoportosítva fogunk itt idézni. 

A zsinat megtartását indítványozó javaslat ajánlá-
sára az azt szorgalmazó pestmegyei luth, esperességi 
kerület fölhívása fölhozza, hogy a mostani kormány ked-
vez a protestantismusnak s ezt ki kellene használni; a 
további érvelés magában foglalja a luth, felekezet jelen 
szervezetének teljes elitélését. Utal ugyanis arra, hogy 
az egyetemes konvent „maga is szervezetlen," hogy a 
mostani „állapot az evangelikus egyházegyetemnek sem 
tekintélyt nem ád kifelé, sem rendszeres s egyforma el-
járásra nem nyújt alkalmat befelé," továbbá kifejti, 
hogy „hiányos és tökéletlen a fegyelmi szabályzat . . . s 
ez által a bíráskodást nehezíti . . . Hiszen csak nem rég 
fordult elő az eset, hogy egy s ugyanazon egyén az egyik 
kerületben a papi hivatal viselésétől véglegesen eltiltatott, 
mig a másik kerületben lelkészi hivatalra kibocsájtatott." 
Fölhozza ezután, hogy szükséges a pap- és tanitóválasz-
tásnál... mindinkább elterjedő választási visszaéléseket 
és korteskedéseket lehetőleg meggátolni, vagy legalább 
korlátozni." Kiemeli azonfelül, hogy „ahány az egyház 
(templom kitközség), csaknem annyiféle a szertartásos el-
járás", hogy a luth, középiskolák „az országos törvény 
követelményeinek alig képesek megfelelni." 

Ez a magyarországi lutheránus hitfelekezet jelen 
állapota a pestmegyei esperességi kerület illetékes s tel-
jes hitelt érdemlő ítélete szerint. 

Ez Ítéletet nem csak magáévá tette a közgyűlés 
többsége, elhatározván amaz állapot orvoslásának szük-
ségét és e czélra egyetemes zsinat előkészítését, hanem 
a „pro" vagy „contra" fölszólalt esperességi kiküldöttek 
még bővebb adatokkal támogatták s megokolták azt. 

Igy Földváry Mihály pestmegyei alispán mint pest-
megyei luth, esperességi felügyelő megállapítja, hogy 
„számos dologban az (lutheránus) egyházak fölfogása igen 
különböző és szükséges az egyöntetűség és rend;" Hor-
váth Sándor luth, lelkész és esperességi kiküldött szin-
tén megállapítja „a vélemény-eltéréseket, melyek az egyes 
(luth.) kerületek és (luth.) egyházak között tényleg lé-
teznek," de szóló szerint „azokon a zsinat sem fog se-
gíteni ; hiszen a konvent is hozott határozatokat, csak-
hogy azoknak nem volt semmi foganatjuk ; nem hihető, 
hogy a zsinat határozatainak több foganatjuk legyen, 
nem, még akkor sem, ha a zsinat határozatain a király 
aláírás». lesz is." Szontágh Pál, országgyűlési képviselő 
és luth, esperességi kiküldött hasonlókép kijelenti, „hogy 
vannak egyes kerületek, esperességek, sőt szuperintenden-
cziák, a melyek a konvent egyes határozatait meg nem 
tartják ;" de, úgymond, „hiányzott a királyi szentesítés, a 
jóváhagyás." Sembery Imre, esperességi felügyelő ugyan-
csak konstatálja a fennálló „különbözeteket," és „ha a 
konventnek nem sikerül azokat kiegyenlíteni, nem fog 
sikerülni a zsinatnak sem." Doleschall Sándor budapesti 
luth, lelkész és esperességi kiküldött kijelenti, bogy a 
mostani ^egyetemes konvent nincs szabályozva, jóformán 
az sincs meghatározva, kik a tagjai s milyen a hatás-
köre;" — Thomay József békési lelkész s kiküldött szin-
tén azt véli, hogy „a zsinatnak kell számos eltérő néze-
tek között dönteni s rendet csinálni 

Külön kiemelendő Szeberényi Gusztáv „püspök" 
nyilatkozata, mely ellenzi ugyan a zsinat megtartását, de 
a fönebb jellemzett állapotokat nem vette tagadásba. A 
„püspök" ur igy szólt: 

„Az az érvelés, hogy a zsinat van hivatva a kerüle-
tek teljes összeforrasztására és egyöntetűségének megala-
pítására, nem fogadható el. Hiszen a konvent is hozott 
ezt czélozó számos határozatot, csakhogy, ezeket nem hajt-
ják végre. A zsinatnak nem fog ez sikerülni, ellenkezőleg 
villongások kútforrása lesz az s a kerületeket nem hogy 
össze nem forrasztja, hanem majd szétrobbantja, ő tehát 
a zsinatot időszerűtlennek, fölöslegesnek tartja, mert semmi 
eredményt attól nem várhatni." 

Vájjon lehet-e kételkedni saját hitfelekezete körül 
annyi érdemet szerzett ezen férfiak Ítéletében a luthera-
nismus állapotáról Magyarországon ? 

Ha nem is vehető szószerint ama drasztikus jellem-
zés, melyet Doleschall S. budapesti luth, lelkész a kon-
ventről mondott, azt állítván, „hogy ha áll a ,synodus 
nodus' (amit Sembery J . mondott,) még inkább áll az, 
hogy „conventus ventus" — mindamellett teljes figyel-
münket és a megfelelő mérlegelést érdemli meg a bánya-
kerületi lutheránusok e közgyűlésének ama ténye, hogy 
saját „püspökeu ellenére nagy többséggel határozatkép ki-
mondá, hogy a zsinat előkészítésének ügye az egyetemes 
gyűlésre, a konventre felvitetik. A közgyűlés e szerint 
— desavouálta saját „főpásztorát," megtagadta ennek a 
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zsinat elejtésére vonatkozó kivánságát, sőt tagadásba vette 
annak ama nyilatkozatát, bogy „a zsinat villongások kút-
forrása lesz. bogy szétrobbantja a kerületeket, bogy a 
zsinat időszerűtlen s fölösleges." A közgyűlés nagy több-
séggel tehát mellőzte saját „püspökét" és ellene döntött. 

Ez utóbbi tény világosabban jellemzi a lutheraniz-
mus állapotát, mint a fönnebbi egybehangzó nyilatkoza-
tok, melyek a lutheránus reformácziónak reformálását oly 
égetőn szükségesnek bizonyítják. 

De ugyané tény még találóbb világot vet a protes-
táns „püspök" állására saját felekezetében, hiveivel szem-
ben ; oly nagy fontosságú ügyben, milyen a zsinattartás ! 
Vájjon a leszavazott „püspök" továbbra is maradhat-e az 
öt leszavazó többség „főpásztora" vagy pedig ez utóbbi 
állás s nevezet csak üres czim, befolyás és hatalom nél-
küli czifraság, mely nem nyom többet, melynek, illetőleg 
kinek szava nem bir nagyobb nyomatékkal, mint a többi 
közgyűlési tagoké, például a kutyabagosi kiküldötté ? 

Vagy „püspök" s „főpásztor" s akkor a fönebbi-
hez hasonló eset ki van zárva ; vagy ez utóbbi rendjén 
van, de akkor nincs se „püspök," se „főpástor." -4-

RÓma. Egyezmény a szentszék és Montenegro közt. — 
Ez egyezségről szóló okmány egy napon jelent meg az 
„L'Osservatore Romano" és a montenegrói „Glas Crnagorca" 
hasábjain és magyar fordításban következőleg hangzik ; 

A legszentebb Háromság nevében ! 
0 szentsége XIII. Leo souverain pápa, és ő fensége 

I. Miklós, Montenegro fejedelme, a fejedelemség katho-
likusainak érdekeit akarván kielégíteni, eltökélték, hogy 
egyezményt kötnek, kinevezvén e czélra két teijhatal-
mazottat, és pedig ő szentsége nevében Jacobini Lajos 
bib. ő emját, ő szentsége államtitkárát, és ő fensége nevé-
ben Sundecic János lovagot, az ő külön titkárát, akik kicse-
rélvén illető meghatalmazásaikat és ezeket jó s kellő ala-
kuaknak találván, a következő czikkelyekben egyeztek meg : 

1. ezikkely. A katholikus, apostoli római vallás 
Montenegróban szabad és nyilvános gyakorlattal fog birnj. 

2. czikk. 0 szentsége, mielőtt végleg kinevezné az 
antivari-i érseket, közlést fog tenni a kormánynak a je-
lölt személyéről, megtudandó, vájjon ellenzik-e azt a poli-
tikai vagy polgári rendet illető tények vagy tekintetek. 

S. cz. Az antivari-i érsek, kinek egyházi joghatósága 
alá fognak tartozni Montenegro összes katholikusai, egyházi 
ügyekben közvetlenül s kizárólag a szentszéktől fog függni. 

4. cz. Mielőtt székét birtokába venné, az antivari-i 
érsek hüség-esküt fog tenni ő felsége, Montenegro 
fejedelmének kezébe a következő alakban : Isten előtt és 
a szent evangéliumokra engedelmességet és hűséget es-
küszöm s igérek ő fenségének, Montenegro fejedelmének ; 
igérem, hogy nem fogok fenntartani semmi összekötte-
tést, sem támogatni semmi szándékot, sem részt venni vagy 
alattas papságomat résztvenni engedni semmi vállalkozás-
ban, mely alkalmas volna az állam köznyugalmát meg-
zavarni. Montenegro kormánya elismeri az érseknek 
méltóságos ur (Monseigneur Ill-me) czimét és 5000 frank 
évi ellátást utalványoz ki számára. 

5. cz. Az antivari-i érsek teljes szabadságot fog 
élvezni az egyházi ténykedések gyakorlásában, és egy-

házmegyéje kormányzásában, gyakorolhatja mindazon jo-
gokat és kiváltságokat, melyek pásztori tisztének saját-
jai, az egyház által jóváhagyott fegyelmi rend szerint; 
ő az, kitől a katholikus papság összes tagjai függnek 
abban, ami tisztük gyakorlását illeti 

6 cz. Az antivari-i érseket illeti meg, a monteneg-
rói kormánynyal egyetértve, a plébániák állítása. Hason-
lókép őt illeti meg a lelkészek kinevezése, és, ha oly 
személyek forognak szóban, kik idegenek a fejedelem-
ségben, rájuk nézve meg fog egyezni Montenegro kor-
mányával ; ha montenegroi alattvalókról van szó, a ki-
nevezésről közlést fog tenni a mondott kormánynak. 

7. cz. A plebániákhan, hol a katholikus istentiszte-
let számára nincs épület, az érsek meg fog egyezni a 
helyi hatóságokkal, hogy megfelelő épület, a mennyire 
csak lehetséges, kijelöltessék e czélra. 

8. cz. Az érsek, pásztori hivatala erejénél fogva, ve-
zeti a katholikus ifjúság vallástanitását az össszes isko-
lákban, és ő fog kinevezni, egyetértve a kormánynyal, 
egy egyházit vagy katholikus tanitót a katholikus ifjak 
vallásben oktatására az állami iskolákban, és e tanitó 
ugyanazon díjazásban részesül, mint a többi tanárok. Ami 
illeti azon helységeket, hol a lakosság kizárólag vagy 
nagy többségében katholikus, a kormány oly egyéneket 
fog választani az állami iskolákba, akik kedveltek az egy-
házi hatóság előtt. 

9. cz. A kormány elismeri a katholikusok közötti 
házasságokat és a vegyes házasságokat, melyek a katho-
likus lelkész előtt az egyház törvényei szerint köttettek. 

10. cz. A házassági ügyek katholikusok között, ki-
véve, ami illeti a polgári következményeket, az antivari-i 
érsek által biráltatnak el, és vagyes házasságoknál, ha-
sonlókép kivéve, ami illeti a polgári következményeket, 
a kormány a házastársaknak meghagyja a szabadságot, 
hogy ügyüket ugyanazon érsek Ítélőszéke elé vihessék. 

11. cz. Az uralkodóért szóló ima formulája: Domine 
salvum fac Principem szláv nyelven fog énekeltetni is-
tentisztelet alkalmával. 

12. cz. Montenegrói alkalmas ifjaknak katholikus 
papokká való kiképzésére, a montenegrói kormány, kö-
zös megegyezéssel az antivári-i érsekkel, a legérdemeseb-
bek közöl ki fog választani néhányat, kik Rómába fog-
nak küldetni, hogy ott végezzék tanulmányaikat, és e 
czélra megfelelő évi segélyt fog nekik kiutalványozni. 

Jelen egyezmény keltétől számítandó első öt év 
alatt ez ifjak száma kettő lesz; a következő évek mind-
egyikében csak egy ilyen lesz. Ez ifjak kötelezve lesznek 
tanulmányozni Rómában is a szerb nyelvet. 

13. cz. Ha a jövőben valami nehézség támadna 
jelen czikkelyek értelmezése nézve,, a szent atya és ő 
fensége Montenegro fejedelme közös egyetértéssel fognak 
eljárni barátságos megoldás czéljából. 

14. cz. Jelen egyezmény érvénybe fog lépni köz-
vetlenül ő szentségének, XIII. Leo souverain pápának, és 
ő fenségének, I. Miklós, Montenegro fejedelmének jóvá-
hagyása (ratifikácziója) után. 

Róma, 1886. aug. 18. 
Jegyzé : Jacobini L. bib. 

Sundecic János. 
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IRODALOM. 
*** Compendium Theologiae Morális. Auetore 

Augustino Lehmkuhl Societatis Jesu Sacerdote. Cum ap-
probat ion rev. Vic. Gen. Friburgensis. Friburgi Brisgo-
viae. Sumptibus Herder MDCCCLXXXVI. 8-r. XXIV. 
602 1. 

Mint szakember mondhatjuk, hogy latin nyelven ily 
gazdag tartalmú, ily szabatos-tanu, ily egyszerű és vilá-
gos előadásu kézikönyv az erkölcstudomány terén ujabb 
időben nem jelent meg. Rövid, velős kivonat e mü ugyan-
annak a szerzőnek két vaskos kötetre (XXXV és 1648 
lapra) terjedő „Theologia Morális"-ából, a mely szintén 
Herdernél jelent meg és pár év alatt már három kiadást 
ért eh Szerzőnek egyik kiváló érdeme a többi között az, 
hogy a socializmus és más modern practikus tévelyek 
fonalán támadt kérdések elől nem tér ki, a régibb vitás 
kérdéseket pedig, milyenek p. a probabilizmus, a közre-
működés, kölcsön és uzsora kérdései stb. igen érdeke-
sen és uj feldolgozásban tárgyalja. 

= Előfizetési felhivás. Alighieri Dante, Divina Com-
medie, müvének III. része : A paradicsom. (II Paradiso.) 
forditotta. Csicsáky Imre. A középkor fénypontja, de 
egyszersmind fordulópontja nagy idejében, azon korban, 
irja gr. Szécsen Antal, melv látta a hatalmas Hohen-
stauffok bukását és enyészetét, a német nemzet római 
szent birodalmának egyre növekedő belbonyodalmait és 
fejetlenségét, mely látta Francziaországban az uj állam-
eszmék első csiráit, hazánkban az Árpádház kimultát és 
az Anjou-k fényes uralmának megállapítását, egy ember 
jött a világra, kinek életében és müveiben visszatükröződik 
kora, minden sajátságaival együtt, kit nagy nevezetességű 
százada teljes erővel megragadott oly mérvben, hogy óriás 
szellemében a lefolyt mult alapjában egy egészen uj jövő 
kezdett kifejtőzni, ki egy uj kornak hajnalcsillaga, lát-
noka lőn, kit az egész müveit világ ismer, csodál, szeret, 
tulajdonának vall, mert ő az emberiség nagy költője : 
Alighieri Dante. 

Nagy szellemekkel társalogni, örökéletű eszméket 
kutatni müveikben, melyek végre is csak töredékeny ki-
fejezései azoknak, s minél nagyobb szellemektől származ-
nak annál többet hagynak kifejezetlenül és annál több 
anyagot adnak a gondolkozásra: hasonló a gyermek mu-
latsághoz, ki csigából hallgatja a tenger zúgását. Nincs 
író talán Shakespeare-t sem véve ki, a kivel szemben ezt 
élénkebben éreznők mint Dante, kezünkben a Divina Com-
media aránylag kis kötetével, mely két egész világot: a 
kosmikus és a szellemi világot ugy tartja magában mint 
két egymásba ömlő világ-óczeánt, irja Szász Károly. 

A Divina Commedia három része közöl, irja ugyanő, 
kétségkivül a Paradicsom a legnehezebb de a legjutal-
mazóbb is. E részben vannak a legfölségesebb jelenetek 
és leírások. A diadal éneke ez, annyi harcz, küzdelem, 
kin és szenvedés után. 

A Paradicsom-mai eddigelé nálunk (kivéve ugyancsak 
Szász Károlynak kitűnő értekezést: A fény fokozatai a 

Dante Paradicsomában, Budapesti Szemle, 1882. febr. sz.) 
senki sem próbálkozott. Talán a Hugó Viktor mondása 
miatt : On ne se reconnaît plus aux anges; l'oeil humain 
n'est pas fait peu-être pour tant de soleil ? 

En megkisértém. 
A mü első részlete még ez évben meg fog jelenni. 

Terjedelme 12—14 iv lesz. 
Előfizetési összeg: 1 fr t 60 kr., növendékpapoknak 

1 f r t 20 kr. Az előfizetés legczélszerübben postautal-
ványnyal vagy levelezőlapon történik. 

Gyűjtők tiszteletpéldányt kapnak. 
Zsombolya-Csitó, (Torontálm.) 1886. október hó. 

Csicsáky Imre. 
kalocsa-főegyházmegyei áldozár. 

VEGYESEK. 
Az apostoli szentszék, mint az ,Univers' jelenti, 

külön körjegyzéket intézett a hatalmakhoz az olasz „anti-
klerikális meetingek és tüntetések" által megvilágított, 
tarthatatlan helyzete ügyében. Milyen lehet az a helyzet, 
kitűnik péld. abból, hogy egyes ily meetingen, nyilváno-
san szónokoltak arról, sőt határozattá is emelték, még 
pedig a kormány közegének jelenlétében s tiltakozása nél-
kül. azt, hogy a Vatikánt légbe fogják röpíteni. Ausztria-
Magyarország külügyi kormánya, és kettős delegácziója, 
nem tehetne ebben az ügyben valamit?! Nem hiszszük, 
hogy nem tehetne ! A legközelebbi pápai consistoriumban 
ünnepélyesen fog panaszt emelni a pápa nemzetközi el-
hagyatottsága miatt. 

— Nem mind arany a mi fénylik. A német nem-
zet hatalmának és dicsőségének tetőpontján látszik lenni, 
holott statisztikailag ki lehet mutatni, hogy testileg-er-
kölesileg hanyatlásban van. 1875—1884-ig igaz, hogy a 
német birodalom lakossága 42.510,000-ről 46.137,000-re 
emelkedett, de ezt a nagy szaporaságot a jövőben két-
ségessé tevő féreg már ott rágódik a hatalmas nemzet 
szervezetében ; mert mig 1875-ben 100,000 lakosra 910, 
addig 1884-ben csak 786 házasságkötés esett; továbbá 
1875 ben ugyanannyi lakosra 4231, 1884-ben már csak 
3888 születes esett, a szülöttek többlete pedig az elhuny-
tak száma fölött 1875-ben még 1299 volt, 1884-ben már 
csak 1131; végre 10,000 szülött közt 1875-ben 865 volt 
a törvénytelen, 1884-ben már 951. — Ezek a szomorú 
állapotok a szomszédban azonban legkevésbbé sem szol-
gálhatnak mentségül abbeli kötelességünk teljesítésében, 
hogy a mi hasonló anyagi és szellemi, testi és lelki de-
cadence-ban szenvedő népünkön az egyház rendelkezésére 
álló minden isteni és emberi eszközzel segiteni siessünk. 

— A vatikáni muzeumban Seitz festőművész egy 
monumentális müvet fejezett be. A fő képen aquinói sz. 
Tamás alakja tűnik ki, midőn müveit az egyházat jelké-
pező alak lábaihoz leteszi. Sz. Tamás alatt az előtérben 
Aristoteles látható, mint a ki viszont Aquinásnak nyújtja 
át összes müveit. Az egészet s Szentlélek fényözöne su-
gározza be. 

— Az innsbrucki hittudományi kar, bár ez évben több 
poroszországi papnevelő intézet megnyitása következté-
ben sok eddigi tanulóját elvesztette, mégis fennállása 
óta éppen ez évben érte el a legmagasabb létszámot. A 
hallgatók száma: 250. 

— A salzburgi kath. egyetem ügyében Lienbacher par-
lamenti képviselő országos sorsjáték rendezésére igyek-
szik engedélyt nyerni az osztrák kormánytól. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM: Vezéreszmék és Tanulmányok: Dupanloup nevelési elvei. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Népünk érdekében. •— 
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kozik. — Vegyesek. 

Dupanloup nevelési elvei. 
Ir ta: Part Iván. 

III. 
A szabadság elve a nevelésben. 

Láttuk, hogy miként fejti ki Dupanloup a te-
kintély és tisztelet fogalmát, és hogy mily értelem-
ben teszi azt a nevelés kettős alapjává és toelvévé. 
De azért nem hagyja figyelmen kívül a gyermek 
szabadságát sem, és igen gyakran a legnagyobb 
nyomatékkal hangoztatja, hogy a nevelőnek a 
gyermek szabadságát tisztelnie kell, mert a nél-
kül a nevelésben nem lehet czélt érni, mert a 
nélkül legszentebb és legbuzgóbb törekvéseink 
is hajótörést szenvednek. Legkevesebb tizenötször 
találkozunk Dupanloup neveléstudományában a 
következő mondattal : Dans VÉducation ce que 
fait Vinstituteur est peu de chose, ce qu'il fait 
faire est tout, j entends toujours ce qu'il fait faire 
librementE mondatnak oly gyakori ismét-
lése is bizonyítja már, hogy milyen fontossággal 
bir a szabadság elve a nevelésben. Azért a kö-
vetkezőkben arról fogunk szólni, hogy miként 
és mennyiben kell Dupanloup szerint a gyermek 
szabadságát tisztelnünk. 

Miután a gyermek nem passiv, hanem mun-
kásságot kifejtő lény, azért a szabadság elve a 
nevelésben igen nagy szerepet játszik, ez Du-
panloup szerint a nevelésnek legerősebb és leg-
hathatósabb emeltyűje. De a szabadság alatt 
semmi esetre sem szabad a philosophiai vagyis 
phsychologiai szabadságra való nevelést érteni, 
mely magát minden külső tekintélytől függet-
lenné teszi, hanem az ember külső, úgynevezett 

alaki (formális) szabadságát, mely szerint az 
ember minden külső és belső kényszertől menten 
ezt vagy azt választhatja, erre vagy arra hatá-
rozhatja el magát. E meghatározásból követ-
kezik, hogy a gyermek alaki szabadsága alat t a 
gyermek akaratának ama sajátságát kell érte-
nünk, melynél fogva az minden kül-, és beíin-
dok kényszerítése fölött állva saját akaratából 
úgy munkálkodhatik közre nevelésében, hogy 
azt vagy elősegíti, vagy akadályozza. 

A növendéknek ez együttmunkálkodó mű-
ködését tisztelnünk kell, oly annyira, hogy a 
gyermeket soha sem szabad a jóra erőltetni. 
Azért a nevelőnek nem az a feladata, hogy a 
gyermek testi, értelmi és valláserkölcsi tehetsé-
geit kénye-kedve szerint befolyásolja, hanem 
csak az, hogy e tehetségekeket teljes kifej-
lődésükre segitse. Ezekből következik, hogy a 
gyermek természetének megfelelő nevelésben 
Dupanloup a gyermek alaki szabadságának tisz-
telését, figyelembe vételét látja. 

A mondottakból Dupanloup a szabadságnak 
következő változhatlan elvét vezeti le: a neve-
lésnek a természetet kell követnie és segitenie. („L'Edu-
cation doit suivre la nature et l ' a i d e r . " E s 
azért neki a gyermeket nem szabad sem elnyomni, 
sem elkényeztetni. Mert ne gondoljuk — teszi 
hozzá, — hogy a gyermek gyenge, hogy nem. 
tud ellenállni; de ha gyenge volna is, épen 
gyengeségében kellene őt tisztelnünk. Igen, ne 
gondoljuk, hogy a gyermek gyenge, mert ha 
meg is semmisíthetjük erejét, de nem győzhet-
jük őt le, mert akarata minden kényszerités-

De l ' É l u e . T . I. p. 234. 
42 
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nek legyőzhetlenül, hihetetlen erővel és szívós-
sággal áll ellen. Gyakran a leggyengébb gyermek 
fejti ki nevelője ellen, ki őt valamire kénysze-
ríteni akarja, a legnagyobb erkölcsi erőt, oly 
erőt, mely kimondhatlanul tud gyűlölni és meg-
vetni. Tiszteljük tehát és szeressük ezt az oly sza-
bad, erős és legyőzketlen teremtést , mely min-
den bilincset, melylyel legnagyobb kincsét, szabad-
ságát, akarják lekötni, leráz magáról. 

Dupanloup természetszerüségi elve egészen 
helyes és indokolt, mert az ember mind testi, 
mind lelki tehetségeinek fejlődése és kiképzése 
örök, változatlan természeti törvények szerint 
történvén, e természeti fejlődést a nevelésben 
figyelembe kell vennünk, és működésünket annak 
megfelelőleg kell intéznünk. „Ellenkezhetünk a 
természettel, — mondja Diesterweg — akadá-
lyozhatjuk részben, vagy egészben törekvéseit 
némely esetekben; parancsolhatjuk, hogy azok 
ne legyenek : ez mind nem segít ; ők nem szűn-
nek meg; ha elnyomatnak, ismét előtörnek, s 
csak az ő segitségökkel, az ő szolgálatukban re-
mélhetni szerencsés eredményt." J) 

Mind a testi, mind a lelki élet fejlődése 
bizonyos fokozatoknak van alávetve, melyeket 
mind meg kell tar tani , és nem lehet könnyedén 
átugorni. Erre vonatkozik a régi „Natura non 
saltat" elv is. A természetben nincsen ugrás, és 
azért ha azt ilyenre kényszeri tjük, a visszahatás 
semmi esetre sem marad el. Innen van, hogy a 
nevelési rendszerek is csak annyiban helyesek, 
a mennyiben természetesek, mert ha valamely 
rendszer természetellenes, annak eo ipso rossznak 
és eredménytelennek kell lennie, mert ha bár-
mennyire iparkodunk is a természetnek ellen-
állni és azt elfojtani, törekvésünk eredménytelen 
lesz, mert a természet a nyomást, a kényszerí-
tést eltűri ugyan egy időre, de később hatvá-
nyozott erővel tör elő. és minden előbbi törek-
vést meghiúsít. 

„Naturam expellas furca, tamen usque recurret, 
Et mala perrumpet furtim fastidia victrix" 

mondja szépen az emberi természetet és 
életet oly behatóan ismerő latin költő. „És azért 
hallgassuk meg a természet szavát, kövessük azt 
mindenben, kövessük különösen a nevelésben, 
térjünk hozzá vissza, ha talán már el tértünk 
volna tőle, mert csak igy remélhetni sikert . . . . 

A) Diesterweg, Wegweiser, IV. Aufl. 1850. I. B. 

Minden nevelés, mely más valami, mint természeti 
utóm történik, rossz."1) 

A nevelési természetszerüség nagy fontos-
ságának tulajdonitható, hogy sokan szélsőségekbe 
esve a Rousseau által felállított természetel-
vüséget, naturalizmust, kezdették hirdetni. De 
ezen nevelési naturalizmust már csak azért sem 
fogadhatjuk el, mert az — a nevelés czéljául „a 
természeténél fogva egészen jó gyermeket a tár-
sadalom kinos befolyásától egészen elszigetelve, 
a természet semleges hatása alat t természet-em-
berré nevelni"2) tűzvén ki — számtalan neve-
léstani tekintély állítása szerint nemcsak téves, 
hanem természetellenes is. Azért a nevelési ter-
mészetelvüség, naturalizmus, csalóka és a tapasz-
talat lanokat könnyen veszélybe döntő elveitől 
elfordulva, a legnagyobb buzgósággal és a szent ügy 
iránti lelkesedéssel teljesen eltelve hirdetjük a ne-
velési természetszerüségnek fontos elvét, szünet-
nélkül hangoztatva Dupanloup örökké igaz sza-
vai t : „L Éducation doit suivre la nature et l'aider!" 

Az emberi szabadság szomorú megvetése a 
gyakran előforduló és szánalmunkat leginkább 
megérdemlő értelmi kényszer, melyet Dupanloup 
vad zsarnoksághoz hasonlít, és a mely kén}rszer 
abban áll, hogy a classicus nyelvek tanulására 
oly gyermekeket kényszerítenek, kik nemcsak 
hogy középszerű tehetségekkel vannak felru-
házva, hanem még a tanuláshoz szükséges ked-
vet és nyelvérzéket is nélkülözik, és tanulmá-
nyaikban teljesen magukra vannak hagyatva. 
Ily értelmi kényszerítés nemcsak a classicus nyelvek 
iránti ellenszenvet, hanem minden tudománynak 
megvetését szüli. 

Azon gyermekeket, kiknek sem kedvök, sem 
hajlamuk nincsen a görög és latin nyelvhez, 
nem szabad eme nyelvek tanulására kényszerí-
teni, hanem természetüket tanulmányozván, és 
keresvén, hogy mire hajlandók, hajlamaiknak 
megfelelő körben fogjuk őket kiképezni, mert 
a classicus nyelvek az értelmi nevelésnek ugyan 
leghathatósabb, de nem egyedüli eszközei. Az 
ilyen gyermekek nevelésének tehát a lehetsé-
ges alapot kell megadni, és értelmi fejlesz-
tésökön oly körben kell dolgozni, mely tehet-
ségeiket nem fojt ja el, mert miként a növény, 
mely kellő időben és mennyiségben öntözve köny-
nyen növekedik és erősödik, de melyet a sok 

1) Lubrich : Neveléstudomány, I. k. 307 1. 
2) Rousseau: Emil. vagy a nevelésről. Ford. Führer 

Ignácz. Budapest 1875. 37. 1. 
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viz már csirájában elfojt, ugy az értelem is erősö-
dik a képességeinek megfelelő és jól beosztott 
munka által ; a tulság elnyomja, megsemmisíti 
tehetségeit. 

Hasonlóképen elvetendő zsarnokságnak t a r t j a 
Dupanloup azt is, midőn a gyermekkel a latin, 
franczia és gyakran még a görög nyelvtant is 
egyszerre, egy időben tanul ta t ják. „Három sőt 
négy nyelvet egyszerre kezdeni taní tani annyi, 
min t a gyermek fejéből,bábeli zavart csinálni." ') 
mondja Lubrich. 

Elvetendő zsarnokságnak t a r t j a továbbá Du-
panloup a menyiségtannak korai taní tását is. A 
mennyiségtan tárgyát ugyanis az elvont fogal-
mak képezik, melyeknek helyes megértése az ér-
telemnek, az összehasonlító és itélő tehetségnek 
bizonyos erősségét és fejlettségét tételezi fel. De 
az értelemnek ezen erősségét és fejlettségét a 
szemlélő tehetség, képzelet és elme kifejlődése 
előzi meg és azért a mennyiségtan korai ura-
lomra jutása ez utóbbi tehetségek rovására tör-
ténik. 

A korai mennyiségtani tanulmányok azon-
ban nemcsak a lelki élet kellemét, rabolják el, 
hanem még az erkölcsi érzéket, mely a léleknek 
igazi nagysága, és az emberi értelemnek valódi 
nemessége, is megkárosít ják. Ez állítás eszünkbe 
ju t t a t j a Chateaubriand-nak következő — Dupan-
loupval lényegileg megegyező — szavait : „Ha vala-
mely gyermeket, minden egyéb tudományt kizárva, 
csupán csak a mennyiségtanban, mely oly kevés 
eszmét ad, oktatnátok, könnyen megeshetnék, 
hogy a gyermekben maga az eszmék forrása is 
kiszáradna, a legszebb természeti idom eltorzulna, 
a legtermékenyebb képzelőtehetség kialudnék, 
a leghatalmasabb, legterjedelmesebb értelem köre 
szük határok közé vonulna vissza. Megtöltenétek 
e fiatal főt a számok és alakok roppant halma-
zával, melyek nem jelentenek semmit ; hozzá-
szoktatnátok megelégedni egy adott összeggel, és 
nem tenni egy lépést sem az elmélet segélye 
nélkül, soha nem használni saját erőit, mester-
séges műtétekkel segíteni emlékezőtehetségén 
ugy, mint gondolatain, nem ismerni alaposan sem-
mit, és végre nem szeretni semmit, csak ama 
szigorú elveket és ama föltétlen igazságokat, 
melyek felforgatják a társadalmat." 2) 

Lubrich : Neveléstudomány. III. k. 22 1. 
Chateaubriand: A kereszténység szelleme. Ford-

Gubicza István. Budapest. II. kiadás. 1881. II. köt. 28. 1. 

De nehogy valaki arra a téves gondolatra 
jöjjön, hogy Dupanloup a reáltudományok jogo-
sultságát és becsét nem ismeri el, azért a meny-
nyiségtan taní tása terén észlelt helytelenségek 
és ferdeségek korholásához világosan hozzáteszi, 
hogy ezeket nem azért mondja, mintha talán a 
reáltudományokat megvetné, hanem ellenkezőleg 
éppen azért, mivel tiszteli és csodálja azokat, 
és mivel nem akarja, hogy azok „az éretlen és 
gyenge fejeknek való kiszolgálás által lealacso-
nyit tassanak és profanáltassanak " A mi külöm-
ben ezt a thémát illeti, nem akarunk mellette 
tovább időzni, egyrészt mer t igen messze vinne 
el tárgyunktól , és másrészt mer t úgy is eleget 
vitatkoztak már róla a humanismus és réalis-
mus hívei. x) Röviden és eredményként csak azt 
mondhatjuk, hogy nem szabad a mennyiségtan 
fontosságát az alaki képzésben kevesebbre be-
csülni, mint a mennyi őt jogosan megilleti, mert 
a mennyiségtan az észt tudvalevőleg szoros és 
következetes gondolkodásra és elvonásra szok-
t a t j a ; de másrészt teljesen igaza van Dupanloup-
nak, hogy a mennyiségtant gyakran túlbecsülik, 
és azt nagyon korán vagy pedig más tantárgyak 
rovására taní t ják. 

A nevelésnek továbbá az akarat szabadságát 
is tisztelnie kell, mint melytől a tudás, az erény 
és az egész nevelés függ, és mely semmiféle 
kényszert nem tür el. Szépen mondj«* Quintilia-
nus : „Studium discendi, voluntate, quae cogi non 
potest constat," Úgy kell intéznünk befolyásun-
kat, hogy a gyermek akarja, válaszsza és szeresse 
a jót, szépet és igazat, még pedig szabadon, sza-
bad akaratból, mert csak azt szeretjük igazán, a 
mit szeretni akarunk. Azért a gyermek szivének 
mélyébe kell hatolni, eszét és szivét kell meg-
győzni, és szeretetteljes bánásmód által bizalmat 
kell benne ébreszteni. Mert a mit a gyermek 
kedv nélkül és akarata ellenére tesz, az nincs 
hasznára, sőt ellenkezőleg kárára van, mer t az 
épen annyi, mint őt evésre kényszeríteni, akkor 
midőn nem éhes. Ez undort kelt benne.2) 

Vessünk el tehát minden erkölcsi és anyagi 
kényszert, mert ez képmutatásra vezet, nem pe-
dig erkölcsösségre, és mer t ez a gyermekben el-
lenszenvet kelt minden vallás és áhí ta t iránt. 
De viszont nem szabad a vallási és erkölcsi sza-
badság leple alatt az if júságot a kétkedés, kö-

x) Lubrich : Neveléstudomány. III. k. 326—359 1. ' 
2) V. ö. De l 'Éduc. T. I. p. 259. 
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zöny, vagy pláne az istentelenség utálatos mo-
csarába taszítani. Egy mód van, melynek segít-
ségével a biztos középúton haladhatunk, és ez; 
szeretetet kell a növendékben ébreszteni; de 
ezt csak az a nevelő teheti, a ki maga is szeret, 
a kinek keblét önzetlen, igazi szeretet dobog-
tatja. *) 

Dupanloup továbbá a játéknál is követeli a 
nevelőtől, hogya gyermeket szeretettel és bizalom-
mal karolja fel. Ne kényszeritsük a gyermeket a 
játékra, hanem engedjük őt üdülésre szánt sza-
bad óráiban teljes szabadsággal játszani, mer t a 
kényszer daczhoz, elkeseredéshez, sőt gyakran két-
ségbeeséshez vezet. Dupanloup azt kívánja a ne-
velőktől, hogy a körülményekhez mérten vagy 
részt vegyenek a játékban, vagy jelöljék ki, vagy 
vezessék azokat. Vidám, élénk, tisztes, de feszte-
len alakban mozogjon a nevelő növendékei kö-
zött. „Ha a nevelő elegendő tapinta t ta l bir a já-
tékokat ugy intézni, hogy a gyermekek az ő 
részvételét irántuk való szeretetének, leereszkedé-
sének jeléül veszik; ha az ő vezetése daczára is 
magukénak ismerik a játéktervet és szabadon 
mozoghatnak; ha a tani tó érdeket muta t a já-
ték i rán t : akkor a gyermekek a legőszintébb 
odaengedéssel. bizalommal fogadják minden in-
tézkedését, s boldogok, ha nevelőj ök vezetése alat t 
játszhatnak." 

Végül Dupanloup a gyermek szabadságát a 
legnagyobb fokban a hivatás kérdésénél, a pálya 
választásánál követeli. Mert ettől függ — mondja 
helyesen — a gyermek jövő boldogsága vagy 
boldogtalansága, és azért a szülőknek nem sza-
bad hiúság, nyerészkedési vágy miat t gyerme-
keiket oly pályára erőltetni, melyre azok hajlam-
mal, képességgel nem birnak. „Én fejleszthetem, 
irányozhatom a növendék tehetségeit — mondja 
szépen Lubrich — oktathatom, serkenthetem őt, 
segítségére lehetek ú t jában: de nem kényszerit-
hetem, hogy azt akarja, a mi lehet, és aminek 
lennie kötelessége : ez szabad választásától, önmun-
kásságától függ" a) 

Azért a szülőknek egyik legnagyobb, legszen-
tebb kötelességök a gyermek természetét és a 
gondviselés jeleit — milyenek a hajlam, buzga-

1 ) Quand il est question de Dieu, et de la Reli-
gion, de 1 homme et de sa conscience, frapper, repren-
dre, corriger n'est rien : il faut faire aimer ; mais prenez 
garde, pour cela il faut aimer vous-môme.' De l 'Éduc. 
T . I . p . 2 6 8 . 

*) Lubrich: Neveléstudomány. IL k. 95. 1. 
3) Lubrich: Neveléstudomány, I. k. 397 1. 

lom, képesség — behatólag megfigyelni, hogy a 
gyermek hivatását meghatározhassák. A tanul-
mányok neme, melyekre a növendék magát adja, 
az idő, melyet azokra fordít, az öröm, melyet 
azokban talál, a szorgalom, melyet kifejt, az ered-
mény, melyet elér, értelmének foka és kiterje-
dése, szenvedélyeinek első kitörései, melyek jók 
vagy rosszak lehetnek, a jellemét többé vagy ke-
vésbbé kimutató tettek, és végül az isteni ke-
gyelem erősebb vagy gyengébb benyomásai, a 
természetfölötti hajlamok, melyeket az isteni 
kegyelem néha egyes tökéletesebb hivatások szá-
mára ad: ezek az eszközök, melyek segélyével 
megismerhetjük, hogy milyen pályára hivja a nö-
vendéket az Isten. 

Hogyha e körülményeket tekintetbe vesz-
szük à gyermek pályaválasztásának kérdésénél, 
és hogyha nem raboljuk el a gyermek személyi 
szabadságát, akkor könnyű szerrel leapaszthatjuk 
a hivatástévesztettek "nagy számát, kiknek el-
züllött földi élete nem egyéb, mint a boldogta-
lanság és elégedetlenség szakadatlan lánczolata. . . 

Dupanloup-nak a szabadságra vonatkozó el-
vei az eredeti bűnről szóló tanból indulnak ki-
És azért, hogyha az eredeti bűnről szóló tant tel-
jesen megértet tük, akkor Dupanloup elveinek he-
lyességéről és azoknak okszerű összefüggéséről is 
bizonyságot szereztünk magunknak. 

Az emberi nem fenállása óta mindig foglal-
kozta t ja az elméket az a kérdés, hogy honnan 
van a világban a gonosz? Hogyan fejthető meg 
ama talány, hogy csak az emberben találunk 
belső összhangtalanságot, holott minden más 
lény teljes összhangban van önmagával? 

Hogyan van az, hogy az ember, ki az Isten 
kezéből származott, ki a minden tisztaság ki-
mondhatlan forrásából eredett, magára, termé-
szetes hajlamára hagyatva, a rosszra hajl ik? 
Hogyan van az, hogy az ereinkben lüktető vér 
nemcsak romlott, hanem még a lélek ellen lá-
zadó is, amit azt a „videó meliora proboque, 
détériora sequor"-féle mondás bizonyítja? 

Némelyek a gonoszt az emberi természet 
mivoltából származtatják, mások azt egyenesen 
az akarat szabad cselekményének veszik; a két-
elviség (dualismus) hivei pedig a gonoszt a jó-
val ellentétben álló és öröktől fogva létező ál-
lagnak ta r t ják . Rousseau egészen uj és gyászos-

V. ö. Bougaud E. A kereszténység és korunk. 
Ford. Dobos és Szentannai, Nagyvárad, 1883. III. köt. 241.1. 
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következményű elveket h i rdete t t ; ő volt az, aki 
az egész XVIII. századot betölté eme végzetes 
szavakkal: „Az ember jónak születik, és törvé-
nyeitek, társadalmi intézvényeitek ront ják öt el." 
Igy vélekedett Rousseau, és nem mervén követ-
keztetni, igy szólt: „Fussatok innen, menjetek a 
mezőkre, az erdők mélyére, ot t van az eredeti 
tisztaság." „De hogyan? — szólt a XIX. század, 
— a pusztába fu tn i? ugyan miért? Ha az intéz-
mények rosszak, változtassuk meg; ha a társa-
dalom csábitó, dúljuk fel!" Ilyen tan t nem szük-
séges ezáfolgatni; legmeggyőzőbb czáfolata ama 
romlások, melyeket szült. 

Ellentétben tehát a sokféle elmélettel, me-
lyeket röviden felsoroltunk, a gonosznak forrá-
sát az akara t szabad önelhatározásába kell he-
lyeznünk. Isten ugyanis az első embert szent-
ségben és igazságban teremtet te , és természet-
fölötti ajándékaival halmozta el. Szabad akarat-
tal is felruházta őt; s hogy szabadságának he-
lyes használata által természetfölötti állapotát 
kiérdemelje, az Isten próbára te t te őt, parancsot 
adott neki, melynek meg vagy meg nem tar -
tása szabad akaratá tól függött Az ember hasz-
nál ta szabadságát, elfordult Istenétől, a paran-
csot átlépte, — vétkezett ; és ezen vétke által 
el veszté a természetfölötti ajándékokat, értelme 
elhomályosult, akarata meggyengült, szivében a 
gonoszra való hajlás üté fel tanyáját , és teste 
a halálnak és mindennemű szenvedéseknek lett 
alávetve. Mivel pedig Ádám — mint atya — az 
egész emberi nemet, az egész fa j t magában hor-
dotta és képviselte, azért a bün által megválto-
zott emberi természet az egész emberiségre át-
származott. 

Az eredeti bűnről szóló e tan nem valami 
légből kapott állitás, és e nélkül az embernek 
természete és egész élete nem egyéb, mint egy 
megfejthetlen rejtély. Azért mondja a halhatat-
lan Pascal, ki a „Gondolatok"-ban az eredeti 
bün létének szép apológiáját i r ta meg : „Eme vala-
mennyi t i tok közt legmegfoghatatlanabb t i tok 
nélkül talányok volnánk önmagunk előtt. Álla-
potunk gordiusi csomója ez örvényből indul 
ki, s oda tér vissza; annyira, hogy e titok 
nélkül az ember sokkal megfoghatatlanabb, 
mint maga e titok az e m b e r n e k . " E tan t 
vallja az összes emberiség közérzete, e t an t 
feltaláljuk minden nemzet hagyományaiban. „Van-

2) Pascal: Pensées, édition Faugére, T. II. p. 105. 

nak igazságok — mondja Chateaubriand — 
melyeket senki nein von kétségbe, bár mellettök 
közvetlen érvek föl nem hozhatók: a kevélység 
szellemének lázadása és bukása, a világ terem-
tése, az ember eredeti boldogsága és vétke ez 
igazságok közé tar toznak; lehetetlen elhinni, hogy 
valamely képtelen hazugság egyetemes hagyo-
mánynyá váljék. Nyissátok fel második Zoroaster 
könyveit, Plato és Lucián párbeszédeit, Plutarch 
erkölcsi értekezleteit, a chinaiak évkönyveit, a 
zsidók bibliáját, a skandinávok Eddáit ; menje-
tek Afrika négereihez, vagy India tudós papjai-
hoz: mindnyájan elbeszélik nektek a rossz lény 
bűnének tör téneté t ; mindnyájan leirják az em-
ber boldogságának igen rövid, és az elvesztett 
ár tat lanságát követő nyomor hosszú tar tamát ." ') 

Az emberi természetről és az akarat sza-
badságáról szóló ezen fejtegetést nem kerülhet-
tük el, mer t az emberi természetnek és szabad-
ságnak felfogása, a gyermek nevelésének zsinór-
mértékéül szolgál, és mer t az eredeti bűnről 
szóló ezen tan Dupanloup vallás-erkölcsi nevelé-
sének alapját, kiindulási pont já t képezi. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, november 23. Népünk érdekében. — 

Hogy sok a baj a városban épp ugy, mint falun, azt 
édes mindnyájan tudjuk. Hogy az a sok baj nem-
csak szaporodik, hanem súlyosbodik is, az sem titok. 
Hogy ezen a sok panasz nem segithet, az világos ; hogy 
ezt tétlenül néznünk nem szabad, az még világosabb. De 
vájjon mi történik ? ! . . . 

Ne ámitsuk magunkat. Azzal, hogy összeülünk, so-
pánkodunk és jajgatunk, segitve nincsen. Azzal, hogy 
bűnbakot keresünk — és ez nem nehéz dolog — elal-
tathat juk talán lelkiismeretünket, de magunk tétlenségét 
ki nem mentettük. Nem is igen akarok belebocsátkozni 
a részletezésbe, talán hossza vége sem volna annak it 
lajstromnak, melyet nem nagy fáradsággal csak ugy 
hamarjában össze lehetne állítani ama sok mindennemű 
teendőkből, miket elmulasztani nem volna szabad. Kinek 
nem inge, ne vegye magára. De, hogy — ugy in genere 
beszélve — sok nincs ugy a mint hogy kellene lenni, 
hogy sok másképp lehetne, az ugyan szent igaz. Ne 
tessék mondani, kötve van a pap keze mindenfelé! Dis-
tinguo. Igen is, meg nem is. Van több olyan dolog, 
melyen a legbuzgőbb pap minden erőfeszítésével sem 
segíthet.^ Haec patienter sunt toleranda, pro hisque in-
cessanter orandum. De — bocsánatot kérünk — van sok 
olyan dolog, melyben a pap keze még ma sincsen meg-
kötve, ha csak a tétlenség, a közöny, a nem-bánomság 

1) Chateaubriand: A kereszténység szelleme. Ford. 
Gubicza István. Budapest II. kiadás. 1881. I. k. 59. 1. 
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meg nem bénítja azoknak kezeit és lábait, kikről irva 
van : In hoc posui vos, ut eatis et fructum afferatis et 
fructus vester maneat ! Persze, az a szántó-vető, ki mun-
kára nem indul, az ugyan sohasem lát termést, legalább 
olyant nem, melyben köszönet volna. Csak ültek volna 
szépen az apostolok odahaza s beérték volna sok panasz-
S2,al a római birodalom romlottságáról : soha a Pan-
theonra nem tűzik fel a keresztet, soha Róma az apostolok 
fejedelmének székvárosa nem lesz. Hiába ez a természet 
és a malaszt rendje is, hogy csak munkával leliet ered-
ményt felmutatni. Hiába, olyan az Isten a természet és 
a kegyelem országában, hogy ő ugyan megelőzi és ki-
séri az ember működését, de azt ki nem zárja, sCt fel-
tételezi. Ex nihilo fit nihil. A világ is csak a minden-
ható Isten működésének eredménye. Pater meus usque 
modo operatur et ego operor. Frázisokkal, panaszokkal, 
még különben igen jogos panaszokkal is légáramlatot 
lehet előidézni, de többet nem. A ki többet akar, annak 
többet kell tenni. Akarnia kell, működnie kell. Munka 
nélkül semmi nagy, semmi magasztos sem történt a föl-
dön, még a kötelesség teljesítése sem. Pedig e nélkül 
nemo salvatur. 

Bocsássák meg t. olvasóim ezt a praefatiót, de csak 
igy juthatok a háromszor Szent nevében ahhoz, hogy 
mondjam: „Te igitur quaesumus." Igenis. „Te quaesu-
mus," ki e sorokat olvasod, hogy könyörülj a szegény 
magyar népen. Ez is táplálékot óhajt és kér, nemcsak a 
mindennapi betévő falatot , de szellemi táplálékot is. 
Hiába, népünk is csak szeret olvasni, kivált a mostani 
hosszú téli estéken, midőn több érkezése van hozzá, vagy 
vasárnap és ünnep délután. A szegény nép olvassa, a mi ke-
zébe akad. Nincs benne elég Ítélet, elég discretio. A rossz 
olvasmány hatását nem mindjárt érzi és ha mutatkozik 
is, el nem ismeri. Pedig, hogy mennyit pusztit a rossz 
olvasmány, azt mindenki tudja. A ponyva-irodalom, kissé 
tetszetős és a nép izlése szerint kiállított termékeivel, 
rendszerint csak lassú méreg, annál veszedelmesebb, men-
től okosabban tudnak e férczmüvek gyártói a világosság 
angyalaivá átöltözködni. S vajmi gyakran sikerül az ne-
kik. A semmi rosszat sem sejtő nép olvassa, tovább is 
adja és a min értelmes ember talán mosolyog, olykor 
egy egész falu számára mérgezett forrássá lesz. Eddig 
talán az volt a kifogás, hogy nem volt mit adni ; hol a 
jobb ? kérdezték és talán nem alaptalanul. Ma másképp 
vagyunk. Hála egy több irányban mutatkozó üdvös tevé-
kenységű iránynak, a Szent-István-Társulat nem csekély 
áldozatok árán létesített egy vállalatot, melylyel a go-
nosz szellemű ponyvairodalmat ki akarja szorítani. Egy-
két hónapja már, hogy megjelent négy csinos kiállítású 
népiratka hallatlan olcsó áron (két-három krajczár a 
darabja) mindegyik tetszetős rajzzal ékesítve. Bemuta-
tom ezeket egyenkint. Az első: „Másfél nap Boldogfal-
ván" (ára 2 kr.,) melv 8 lapon verses alakban előadja, 
hogyan szenteli meg egy valláserkölcsös és hitbuzgó ka-
tholikus falu a vasárnapot. Ez a leczke bizony senkinek 
sem árt, sokakra pedig nagyon is reáfér. A másik : (ára 
3 kr.) „Könnyű az asszonynak" czimet visel és I I lapon 
szintén verses alakban elmondja, hogy mindenki végezze 
a maga dolgát. 

Kabátos ember is haszonnal olvashatja a Peti és 
Boris históriáját. A harmadik : „Egy porczio pálinka" 
(ára 3 kr.) az annyira elharapodzótt pálinkaivás ellen 
12 lapon van irva és kívánjuk, hogy sok Tóth Bálintot 
adjon vissza ezen derék füzetke övéinek. A negyedik : 
„Krumpli Miska" czimmel (ára 3 kr.) takarékosságra ok-
tatja 12 lapon Németh Péter személyében a népet és a 
postatakarékpénztár előnyeit sikerült életképben feltünteti. 
Mindannyian népies, elbeszélő modorban vannak tartva, 
nagyobb és a nép által szívesen látott betűkkel nyo-
matva. íme, itt van legalább valami, kezdetnek bizonyára 
elég. Nem mondhatja senki, hogy a Szt.-István-Társulat 
ezen a téren mit sem tesz. De igenis mondhatja a Társu-
lat, hogy sokan, kikhez kérve és könyörögve, a nmlt 
püspöki kar meleg ajánlatával és pártolásával léptek, nem 
tettek semmit. Azt a megdöbbentő tényt, hogy e nép-
iratkák terjesztése négy ezer plébániára küldött négyezer 
felhívásra csak száztizenheten válaszoltak, mint ezt ve-
terán napilapunk, a „M. Állam" mai száma konstatálja, 
mi is roppant szomorúsággal hallottuk elmondani a vá-
lasztm. ülésen. S még az a körülmény sem bírt megvi-
gasztalni, hogy e négy népiratkából eddig 20—22 ezer pél-
dány már elfogyott. Ez kevés és pedig nagyon kevés ! Mi 
teljesen indokoltnak tart juk a „M. Állam" ebbeli felszólí-
tását. „Ne nyugodjunk addig, mig legalább ketezer plé-
bániában szervezve nem látjuk a népiratkák terjesz-
tésének ügyét." 

A Szent-István-Társulat szívesen folytatja a meg-
kezdett vállalatot; már van erre határozat is, csak le-
gyen pártolás, támogatás a közönség részéről. Anyagi 
előnyt nem keres, anyagi áldozatot nem kibán a társulat. 
Csak erkölcsi támogatást kér, csak jó akaratú pártolást 
óhajt népünk érdekében, melynek idővel egész sereg nép-
iratkát fog adni, ha tapasztalja, hogy az első sorban hiva-
tott tényezők benső és tartós szövetségre léptek a társulat-
tal. A körözvényben meg vannak jelölve az utak és módok 
a népiratkák terjesztésére.] Templomatya, sekrestyés, egyéb 
megbízható egyének, kivált pedig kántortanítók, kath. ke-
reskedők a 40 százalék kedvéért szívesen közreműködnek. 
Bucsu, processzió, egyéb ünnepélyességek bőséges alkal-
mat nyújtanak. Csak akarni kell, komolyan és állandóan: 
és meglesz, mit népünk érdekében tenni lehet és kell 
ezen a téren. Fiat, fiat ! ? 

Zágrábi egyházmegye. Uj plébánia Muraközben. 
Biztos forrásból értesülünk arról, hogy a stridói plébá-
niához tartozó Rácz-Kanizsa községben uj plébánia fog 
szerveztetni. — Megírjuk ugy, amint hallottuk. Ezen uj 
plébániához a következő községek tartoznának : Rácz-
Kanizsa, Gibina, Saffarszkó, Vescsica, Saőárscsák, Gibins-
csák, III. hegykerület, II. hegykerület, Sprincz és Glo-
boko. Az uj plébánia szervezésének inditó okai minden-
esetre alaposak : Az említett községek messze fekszenek 
Stridótól, tehát a népnek a vallási dolgokban való rész-
véte meg van nehezítve. — Rácz-Kanizsán nagy templom, 
illő plébániai jövedelem s jól szervezett iskola van. Plé-
bánia-lakul az állami iskola jelenlegi helyisége van ki-
szemelve. Az emiitett községek emelkedése s a lelkiek-
ben való könnyebb vezetése szempontjából mindenesetre 
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üdvös, messzekiható esemény leend, ha a terv keresztül 
lesz vive. I t t nem személyi érdekekről, hanem sok ezer 
embernek lelkiekben való előmeneteléről van szó, a me-
lyeknél a halandó egyéni érdekek nem jöhetnek számítás-
ba. Üdvözöljük tehát érsek ur ő eminentiáját, a ki ezen 
tervével ujabban jelét adta annak, hogy Muraköz népé-
ről gondoskodik. 

Róma. Ama hatalmak között, kik óhajtották, hogy 
a francziák a khinai missiók védnökségétől eltiltassanak, 
elsők az olaszok voltak, kiknek diplomatái egyházellenes 
politikájuk daczára belátták, hogy annyi olasz hitküldér 
keleti működéséből, Olaszországra nézve nem csekély ha-
szon háramlanék. A külügyminiszter azért késznek nyi-
latkozott, az olasz nemzetiségű hitküldéreknek útleveleket 
kiállítani, s őket oltalmába fogadni. Ugyanazért nem szí-
vesen vették, hogy a pápa Francziaországnak engedve, 
egyelőre a pekingi nuntiatura felállítását elhalasztotta. 
Annyival nagyobb örömet okoz jelenleg az, hogy a khi-
naiaknak mégis sikerült, a francziák oltalmi jogát korlá-
tozni. A hivatalos „Popolo Romano" egy október 21-kéről 
kelt vezérczikkében erről értekezvén, a többi közt eze-
ket i r j a : „A francziák megcsinálták a számlát, a nélkül, 
hogy a khinaiak szívósságára gondoltak volna, mely ki-
tűnő tulajdonságuk e kérdésben is bebizonyult. Igy e 
kérdés más alakban ismét napvilágot lát. Khina ugy 
látszik megnyugodott abban, hogy egyelőre nem külde-
tik Pekingbe pápai nuntius, mindazonáltal jogáról, a 

"szentszékkel ez ügyben közvetlenül intézkedni, le nem 
mondott, s azért a maga részéről követet akar Rómába 
küldeni. Ebből kitetszik, hogy az ügy egész más fordu-
latot vesz. A pápa, ki Francziaország iránti tekintetből 
lemondott arról, hogy egy nuntiusnak Pekingbe külde-
tése által tettleges állást foglaljon el, nem tagadhatná 
meg a khinai követ elfogadását Rómában. Ez a pápára 
nezve úgy szólván közvetlen viszonylások egészen szen-
vedőleges alakja, melyet vissza nem utasíthat a nélkül, 
hogy diplomatiai ellenségeskedésbe ne kerüljön, a mi 
Khinát visszatorlásokra felhatalmazná. Másrészt azonban 
e középút Khina kívánalmait, a pápa akaratát és Fran-
cziaország felvállalását összeegyeztethetné . . . Ha e kér-
dés mindjárt nem érinti is közvetlenül országunkat, mely 
az olasz hitküldéreket saját polgárainak tekinti s nem-
zeti útlevelekkel ellátja, még is kívánjuk, hogy e téren 
saját óhajainknak is elég tétessék." Igy nyilatkozik a 
„Popolo Romano." A felelősség e fontos kérdés tudósí-
tásáért a franczia és angol sajtót illeti, hanem azért 
bátran kérdezhetjük, mit gondoljunk egy oly kormányról, 
mely belátja azt, hogy az olasz hitküldérek, országuk-
nak nagy hasznára vannak s ugyanazért nagy súlyt fek-
tetnek arra, hogy azok oltalmuk alá állíttassanak, — 
másrészt azonban a zárdákat, a hitküldérek ez ápoló in-
tézeteit szétdúljak ? Már e szempontból véve a dolgot, 
eljárásuk nem politika-ellenes, hazafiatlan és őrült-e ? A 
hitküldéri kérdés egy maga megtaníthatná az olasz kor-
mányt, hogy a pápasággal való kibékülésből a legnagyobb 
politikai előnyt várhatná. 

A „ Voce délia Veritàu kijelenti, hogy az angol hír-
lapok atna hire, mintha a pápa összehívta volna a bi-

- bornokat, hogy elutazásának alkalomszerűsége tárgyá-
ban tanácskozzék velők, még csak nem is valószínű, 
mert az októberi szünetek alatt semmiféle gyűlés nem 
volt a Vatikánban. 

Róma. Cocapieller, az ismert római néptribun jelen-
leg ismét sokat beszéltet magáról. Nyári lakáról vissza-
térve, egy az ő tiszteletére rendezett banketten nagyobb-
szerü beszédet tar tot t . Nép, mondá, hozzád szólok, mint 
egy atya, s egy atyának bizalmasnak kell lennie. Nem 
akarok sem császár, sem király, sem egy köztársaság 
elnöke lenni, csak a nép javát akarom. A meglepetések 
embere vagyok. Eddig minden rosszul ment Olaszország-
ban, még a piemontiak sincsenek megelégedve; a római 
történetben megállok Augusztusnál ; nagy újításokat aka-
rok készíteni, de a savoyai háznak kell azokat megkez-
deni. Reménylem, hogy az általam készített törvények el 
fognak fogadtatni ; ha nem, a nép segítségével fogom 
azokat keresztülvinni. Mindenekelőtt követelem, hogy a 
nép centuriák és decuriákba osztassék, s ha Olaszország 
összes 100 városa kívánságom szerint lesz rendezve, ak-
kor törvényeim keresztül fognak vitetni. Nemzeti együtt-
működő szövetséget kell alapitanunk ; annak pénztárát 
akkor lehetett volna megalakítani, midőn az egyházi javak 
lefoglaltattak : most egész Olaszország számára volna 
pénzünk. De eme javak elpocsékoltattak, s most semmije 
sincs a szegény népnek. Jelszavam: „Isten és az emberi-
ség." A nép szive vagyok, vasakaratom van s rátok, 
választóimra hivatkozom. A tettek embere vagyok és 
nem szószátyár. Halljátok mit mond Cicero, kit jól ta-
nulmányoztam : Ha rám nem hallgatnak, egy hegyre fo-
gok visszavonulni s nézem, hogy ég el a világ. Nem 
régen egy szabadelvű római úrtól megkérdeztem, hogyan 
magyarázható az, hogy a szabadelvű rómaiak, — mert a 
klerikálisok számba nem vétetnek — egy Coccapiellert 
választhattak meg képviselő és törvényhozóul. Nevetett 
rá s azt mondta, hogy az ember ezt megérthesse, jól 
kell ismerni római népecskénket (il popolino.) Ehhez több 
száz körülmény működött közre. Egyike azért szavazott 
rá, hogy a kormányt zavarba hozza, másika, mivel azt 
hitte, hogy ártatlanul van bebörtönözve, s a mi népünk 
mindig annak fogja párt ját , kiről azt hiszi, hogy felülről 
erőszakkal elnyomatik. Ismét mások az arisztokratia 
iránti gyűlöletből választották meg, hogy Don Fabrizio 
Colonna, az ellenjelölt, megbukjék; mások, mivel alkalmas 
eszközt látnak benne a köztársaság ellen, mert mindig 
kinyilvánítja, hogy Umberto király barátja, és soha sem 
felejtkezik meg, őt sokáig éltetni. Megválasztásának tu-
lajdonképeni főoka azonban egészen más ! Az egész do-
log ugyanis popolinónknak rendkívüli tréfát okoz ; mert 
oly embere van. ki a néptribun szerepét játsza, s kinek 
tehetsége van a népnek tetsző beszédeket tarthatni. I t t 
van Coccapieller lovász megválasztásának magyarázata. 
Mit törődik popolinónk a mérsékelt, progressista és ra-
dikálisokkal ? Ha azonban oly férfiúra akad, ki a régi 
rómaiakról beszél neki, annak néptribunusairól, decu-
riák. centuriákról és panem et Circenseket helyez kilátásba 
— akkor egy szív és lélekkel ragaszkodik hozzá. Es 
ehhez ért Coccapieller, mellette kitűnő népszónok, ki 
hallgatói elragadtatásához ért. Különben, mi olaszok, 



340 RELIGIO. 

folytatá az úriember, többé-kevésbé mindnyájan e férfiú 
által elámit tat juk magunkat . Miért te t ték Rómát Olasz-
ország fővárosává, jóllehet az, mint azt napról napra 
mindinkább belátom, annak sehogy sem való ? Mert nem 
szabadulhatunk meg amaz eszmétől, hogy Róma még 
mindig a régi rómaiak Rómája s ugyanazért annak fő-
városnak kell lennie. E l sem képzelhet jük, hogy Róma 
fölött még más város is állhat. 

Közli dr Ott Ádám. 

Egyesült-Államok. A „minta-állam" imádkozik ! — 
Cleveland Grover, az Egyesül t -Államok jelenlegi el-

nöke, a következő kiáltványt bocsátotta ki az Egyesül t -
Államok népéhez: 

„Az Egyesül t -Államok népének régóta szokása min-
den évben a végrehaj tó hatalom feje által meghatározot t 
napon elismerni az Isten jóságát és i rgalmasságát és Ot 
kérni, hogy kegyei és oltalma kiterjesztését folytassa. E 
szokás megtar tása végett, én Cleveland Grover, az Egye-
sült-Államok elnöke, jelen nyilatkozat erejével november 
25-ikét tűzöm ki a hálaadás és imák napjául . 

Szüntesse be népünk e napon szokásos foglalkozá-
sait és gyülekezzék össze az isteni tisztelet rendes he-
lyein, hogy a mindenség Urának hálát adjon azért, hogy 
nem szüntünk meg a szabad kormány előnyeit élvezni, 
hogy országunk egész területén mindenféle ügyekbe visz-
szatért a szerencse, hogy dus aratás ju ta lmazta azoknak 
munkájá t , kik a földet művelik, és hogy haladást te t tünk 
mint nép mindazokban, mik egy népet nagy nemzetté 
tesznek. 

Es az alatt, mig az Isten mindenhatóságát szemlél-
jük a földrengésekben, a vizárakban és az orkánok pusz-
tí tásaiban : az Isten i rgalma által megol ta lmazot tak hálás 
szivei rokonszenvvel és jóakara t ta l fordul janak azokhoz, 
kiket e büntetések megpróbál tak . 

Hálaadásaink közepett emlékezzünk meg egyút ta l a 
szegényekről és nyomorul takról is ajándékok és alamizs-
nák által, hogy igy imáink, szeretetünk gyakorlásának 
hatása a la t t , kedvesebbek legyenek az Ur szine előtt. 

Cleveland Grover. 
Az elnök rendele tére : Boyard I. F., á l lamti tkár ." 

VEGYESEK. 
+*5(s A szentszék és Francziaország kormánya közt igen 

feszült a viszony. Tonkingban ez utóbbi lemészároltatni en-
gedett 30,000 keresztényt ; Khinában nem engedi meg, hogy 
az apostoli szentszék saját közvetlen diplomacziai védelme 
alá fogadhassa a missiókat ; otthon meg hozott egy barbár 
népiskolai törvényt, mely kimondja, hogy nyilvános jel-
legű iskolában, csak „laikus" t an i tha t ; végül még az egy-
ház és állam elválasztásának vagyis a cultus-budget eltör-
lésének is meg akar ja csinálni a többséget . Ily el járást 
az apostoli szentszék szó nélkül nem hagyhat . Fel is 
emelte már szavát, mint a ,Monde' római levelezője je-

lenti. De Mont ur, Francziaország jelenlegi képviselője 
igen erélyes jegyzéket kapot t a szentszéktől az u j a nép-
iskolai törvény ügyében. 

= Kosztka sz. Szaniszló ünnepét ez évben rendkí-
vüli élénkséggel tar tot ták meg Rómában. A ,Voce 
della Veri tà ' abból magyarázza e lelkes felkarolást, mert 
Róma katholikusai attól felnek, hogy Kosztka sz. Sza-
niszlónak kápolnává átalakított lakó helyét többé aligha 
fogják látogathatni . Az olasz királyi udvarnak istállókra 
van szüksége, és ilyenkor nem kérdezik a buzzurik : szent-
hely-e az vagy profán, a melyre lovaiknak szíikségök vau. 

— A szabadkőművesség czéljait öt pontba foglalta 
össze a „Die Papstkirche und die Freimaurerei" cz. 
,Lipcsé'-ben megjelent könyv szabadkőműves szerzője. E 
szerint első feladata a szabadkőművességnek minden egy-
házi hatóság eltörlése, második feladata az iskola elsza-
kítása az egyháztól, harmadik feladata minden vallásta-
nítás megszüntetése, negyedik feladata a családi élet 
humanizácziója, értsd : profanácziója, ötödik feladata a 
nőnem megnyerése a szabadkőművesség czéljainak, külö-
nösen hitvallástalan, vagy a mint mondani szokás, feleke-
zetien leányiskolák által. 

— Fliedner: ez a neve annak a lutheránus pastor-
nak, a ki minden áron Spanyolországot akar ja „evangyé-
lizálni." Ez a férfiú e napokban Strassburgban előadást 
ta r to t t , melyben bevallotta, hogy neki évenkint 100,000 
márka szükséges állása f e n t a r t á s á r a . . . Jobb volna, ha 
arra fordi tanák e pénzt, hogy saját felekezetük körében 
birnák rá az embereket, hogy gyermekeiket megkeresztel-
tessék. 

— Protestáns reversalis és amthema. A düsseldorfi 
evangelikus templomokban az a határozat hirdet tetet t ki, 
hogy oly evangelikus férfiak, kik vegyes házasságban 
élnek és gyermekeiket a kath . egyházba vétetik fel, az 
egyházközségi választó jogból kizáratnak és elvesztik 
azt a joguka t is, hogy evangelikus gyermeknél kereszt 
atyai tisztséget viselhessenek. (Augsb. Postz.) 

— Ezek azután honszeretö államfiak : a belga kor-
mány jelenlegi tagjai . Alig két éve. hogy a kormányt á t -
vették, és már is helyre állitották az ál lamháztartás 
egyensulyját , ugy hogy 1887-ben Belgium budgetjében 
a katholikusok kormányzása alatt a bevétel többlete har-
madfél millió f rank lesz. 

— Párisban f. hó 17-én volt az ünnepélyes gyász-
istenitisztelet Guibert bibornokért . 37 bibornok, érsek 
és püspök volt jelen és körülbelül 5000 világi és szer-
zetes pap. A köztársaság elnöke és Goblet kultusminis-
ter képviseltették magukat . A gyászbeszédet Per raud 
autuni püspök, a franczia Akadémia tagja mondotta. A 
„Moniteur de Rome" e beszédet nagybecsű irodalmi mű-
nek mondja. Az autuni püspök külön levéllel dedikál ta 
beszédje egy példányát XIII . Leo pápának. 

— A svájczi püspöki kar együttes főpásztori levélben, 
szólította fel a híveket szentséges atyánk jövő évben 
tar tandó papi jubileumának megünneplésére. A teendők 
szervezését országszerte a Pius-egylet vette kezébe. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TAR ['ALOM : Vezér eszmék és Tanulmányok : Dupanloup nevelési elvei. — Dies irae. — Trappista zárdában — Egyházi Tudósítások. 
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Társulat. — Vegyesek. 

Dupanloup nevelési elvei. 
I r ta : Pnrt Iván. 

IV. 

A nevelés eszközei 
Miután valamely czélt csak eszközök által 

lehet elérni, azért a nevelés czéljának elérésére 
is eszközök szükségesek Hogy melyek a tulaj -
donképeni nevelési eszközök, az még mai napig 
sincs határozottan eldöntve. A nevelészek meddő 
vitákat folytatnak, és az egész dolog azon for-
dul meg, hogy némelyik bizonyos eszközöket 
módszereknek, mások pedig némely módszereket 
eszközöknek vesznek. Lubrich tulajdonképi vagy 
szoros eszközök alatt a nevelési működésnek 
ama részeit érti, „melyek az egyes czélok, s 
ezek által a főczél elérésére szolgálnak."1) Du-
panloup négy nagy nevelési eszközt különböztet 
meg, melyek azonban csak tágasb érteményben 
vehetők nevelési eszközöknek. E négy nevelési 
eszközt fogjuk a következőkben bemutatni, és 
azok szükségességét Dupanloup szellemében le-
vezetni. 

A nevelés tárgya a gyermek, a jövő embere, 
kinek minden tehetségét összhangban kell ne-
velni, fejleszteni és erősíteni. De a gyermekben 
megvan a képesség gondolkodni, emlékezni, 
ítélni, vagyis a gyermekben feltalálható az ér-
telem, az emlékező és ítélő tehetség, mely há-
rom tehetség egyszóval észnek (mens, vovg) ne-
veztetik. Ezenkívül a gyermekben feltaláljuk a 
szobád akaratot, és ama tehetséget, mely kü-
lönbséget tesz a jó és rossz, az igaz és hamis 

Lubrich : Neveléstudomány I. b. 260. 1. 

között, mely tehetség lelkiismeretnek neveztetik ; a 
gyermek továbbá szeretettel bír a szép, jó és 
igaz iránt, és végül vannak physikai. testi tu-
lajdonságai, milyen például az egészség. Miután 
pedig a nevelésnek czélja az egész embert ké-
pezni, azért ennek az emberi képességek e 
négy osztályára kell kiterjeszkednie, és ezekhez 
mérten négyszeres feladatot kell véghez vinnie. 
Legelőször is mint értelmi nevelésnek tanítás által 
az észt kell kifejlődésre segítenie ; másodszor a fe-
gyelem által az akaratot és jellemet kell erősí-
tenie; harmadszor a vállás segítségével a szivet 
és lelkiismeretet kell képeznie; és végül a testi ne-
velésnek czélja ápolás-, és testgyakorlatok által a 
gyermek testét erősíteni és azt friss egészségben 
fenntartani. És ily módon levezettük Dupanloup 
után a négy nagy nevelési eszközt, melyek az 
egész ember képzésére szükségesek, és melyek 
a következők : a tanítás, fegyelem, vallás, és a 
testi nevelés. 

E nevelési eszközök mindegyike különös 
befolyást gyakorol a nevelésre, azáltal, hogy 
ezt vagy az a képességet fejleszti és erősiti ; de 
ezen különös befolyás nem zár jak i az általánost, 
mely abban nyilvánul, hogy a nevelési eszközök 
mind a közös czélnak — az ember képzésének — 
elérésére együttesen közreműködnek, hogy egy-
mást kölcsönösen támogatják és erősitik. Ebben 
rejlik annak oka, hogy e nevelési eszközök 
mind — kivétel nélkül — egyenlően szükségesek, 
és egymástól elválaszthatlanok. 

És ezek után térjünk át e négy neve-
lési eszköznek főbb vonásaiban való rövid tárgya-
lâSârâi. 
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I. Első sorban említendő: a vallás.1) A val-
lás az a szent kapocs, mely összeköti a terem-
tet t lényt Teremtőjével, az embert Istenével, a 
földet az éggel; ama legfőbb tekintély, mely 
minden értelemmel bíró lénybe szeretetet önt az 
Isten i ránt ; ama hatalom, mely fenntar t ja a 
gyermekkort, vigasztalja az öregséget az élet ne-
héz és rögös utain, mely bennünket Isten félel-
mére tani t ; és végül a vallás az emberi társada-
lom ama közvetítője, mely egyesíti az Isten 
gyermekeit, mely egy család testvéreivé tesz, és 
megtanít mindenki iránt szeretettel és igazsá-
gossággal viseltetni. „A vallás (mint neve : religio 
is jelzi) — mondja Bougeaud — nem egyéb, 
mint az élénk közlekedés Isten és ember között, 
kölcsönös találkozásuk és egyesülésök s mindazok a 
cselekvények, melyek — ha szabad mondanunk — 
egymás karjaiba vezetik őket." *) 

A nevelésben a vallás czél, ez a kezdet és 
vég, ez mindenkinek alphája és ómegája. De a 
vallás nemcsak czél, hanem nevelési eszköz is, 
még pedig a leglényegesebb és leghatalmasabb 
nevelési eszköz, melynek — Dupanloup szerint 
— kötelessége és feladata az örök életre terem-
te t t emberi lelket képezni és felvilágosítani, a 
hit által neki ama legfensőbb, természetfölötti 
rendeltetést kinyilatkoztatni, mely életének vég-
czélja, és őt e magasztos természetfölötti czél 
elérésére sikeresen segíteni. A vallásnak köteles-
sége továbbá a növendéknek a jó és gonosz is-
meretét biztosan feltárni; ez iránt gyölöletet, az 
iránt pedig szeretetet a szivekbe lehelni; tiszta 
és erényes hajlamok ébresztése által a szivet, és 
minden parancsteljesités következetes gyakor-
lása által a jellemet képezni. Mivel tehát a val-
lás ily módon a bűnbe esett emberi természe-
tet újból képzi, a bizonytalan lelkiismeretet meg-
tisztítja, az értelmet erősiti, a hi tet beoltja, a 
jellemet nemesiti és a szivet megindítja, azért ez 
az a nevelési eszköz, mely a többi hármat él-
tet i és áthatja, és mely nélkül a többi nevelési 
eszközök nem érhetik el kitűzött czéljokat. A 
vallás előtt a nevelés minden aj tajának tárva 
kell lennie, mert ez teszi a nevelést a tisztelet, 
az igazság, és az erény iskolájává. ") 

— 
1) V. ü. De l 'Éduc. T. I. p. 147—168. 
2) Bougeaud Emil. A kereszténység és korunk. I. 

köt. 120 1. 
3) „La religion fait de l 'Education tout entière une 

école de respect, elle en fait une école de vérité et de , 
vertu, une école de bonheur." De l'Éduc. T. I. p. 153. 

Ezek után nem is szükséges hosszasan bi-
zonyítani, hogy Dupanloup teljes ellentétben áll 
Rousseau-val. Mert mig Rousseau azt az elvet ál-
l í t ja fel, hogy a gyermek előtt huszadik évéig 
nem szabad még az Isten nevét sem kiejteni, és 
hogy az embert általában semmiféle vallásban 
sem kell nevelni: addig Dupanloup a nevelés 
czéljául a keresztény ember képzését tűzi ki. 
mert a kereszténység az emberiség értelmi és 
erkölcsi tökéletessége, és mer t a kereszténység 
szelleménél tökéletesebbet alkotni, még senkinek 
sem sikerült, és nem is fog sikerülni. 

És azért méltán támadja meg Dupanloup Rous-
seau-t a polemika legélesebb fegyvereivel. Rousseau 
vallásellenes elve — mondja1) — nemcsak tizen-
nyolcz századdal megy vissza, hanem az egész 
emberiséggel szakit ; mert minden időben minden 
nemzet a nevelés czéljának az erényt ta r to t ta , az 
erény pedig nem egyéb, mint a vallás. Rousseau 
„ Emil "-j ét gyűlöletes rendszernek és nevelési 
rémregénynek nevezi, mely bölcseségre és er-
kölcsi igazságra nézve még a pogányoknál is alan-
tabb áll. 

Mert Cicerónak a „De natura Deorum" czimü 
müvében mondott következő szavai: „Pietate 
adversus Deos sublata, fides etiam et iustitia 
tollitur," és Senecának ismeretes mondása: „Vir 
bonus est summae pietatis erga Deos"2) — eléggé 
bizonyítják, hogy a vallásosságot még a pogá-
nyok is, mint az emberi szívnek legnemesebb és 
legtisztább érzelmét tekintet ték és magasztalták. 
Tehát nevelést vallás nélkül nem is képzelhetünk. 
„A keresztény nagykorúság ugyanis nem levén 
egyéb, — mondja Lubrich — mint Istennel való 
egyesülés, ez egyesülés pedig a keresztény szellem-
től vagyis vallásos érzelemtől tételeztetvén fel, ön-
kényt következik, hogy a vallásosság nevelése az 
ész után főfeladata minden nevelési buzgóságnak. 
Fejleszszük, ápoljuk, erősítsük tehát a gyermek 
vallásosságát, s ezzel emberi rendeltetéséhez ve-
zetjük őt. ") 

Kezdjük meg korán a vallásos nevelést, mert 
a gyermekben már korán kezd jelentkezni a 
vallásos érzelem. Legnagyobb hatással van a 
gyermekre környezete. Hogyha a szülők és ta-
nítók Isten nevét nem hordozzák könnyelműen 
ajkaikon, hanem bizonyom tisztelettel ejtik ki, 

V. ö. De l'Éduc. T. I. p. 159 et 160. 
2) Seneca. Ep. 67. 
3) Lubrich : Neveléstudomány. II. k. 344 1. 
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hogyha mindenütt és mindenben az Isten i ránt i 
szent félelemnek bizonyságát adják; —ezek két-
ségkívül a legjobb hatással vannak a gyermekre. 
Miután az emberi sziv a gyermekkorban a leg-
fogékonyabb, és mivel az első benyomások örökre 
megmaradnak, azért a gyermekkor a legkedve-
zőbb idő a vallás becsepegtetésére. Nem lehet 
ilyenkor elvont hi t tani értekezésekkel fellépni, 
hanem a gyermek gondolkozásmódjához és egye-
diségéhez kell alkalmazkodnunk. Vezessük a gyer-
meket az érzéki világból az érzékfölöttibe, a te-
remte t t dolgok szemléletéről azok alkotójára, a 
szülők iránti szeretetről az Isten szeretetére; és 
ezek által már megvetet tük a gyermek későbbi 
nevelésének alapját. 

A vallásos érzelem tovább fejlesztésére és 
táplálására Dupanloup a jól szerkesztett és a 
növendék felfogásához alkalmazott szent beszé-
deket, a hitoktatást , elmélkedéseket, gyakori 
gyónást és az úgynevezett lelki gyakorlatokat 
különösen ajánlja. Fölmentve érezzük magunkat 
mind ezekről egyenkint szólni, mert Dupanloup-
nak idevágó elvei teljesen megegyeznek a ka-
tholikus egyház tanaival, és mer t — a mint 
maga Dupanloup is mondja — ezek csak azokra a 
nevelőkre nézve különösen fontosak, kik vala-
mely katholikus nevelőintézetben működnek, a kik 
pedig ezeket bizonyára jól ismerik. 

II. A fegyelem. ') Dupanloup a fegyelmet a ne-
velés szükséges támaszának nevezi, és annak három 
fokát különbözteti meg, melyek a következők : 

1. Az irányzó fegyelem (discipline directive) 
mely a vezetés pontossága által a jó erkölcsöket 
és a külső rendet t a r t j a fenn. 

2. A megelőző fegyelem (discipline préventive), 
mely a veszélyes alkalmakat hár í t ja el, és éber 
őrködés által a külső rend minden áthágását 
megelőzi. 

3. Az ellenálló fegyelem (discipline répres-
sive), mely a gonoszakat fenyíti , és semmi bün-
tetésre méltót sem hagy büntetlenül. 

Az i t t elsorolt három fokot egybe foglalva, 
Dupanloup a fegyelmet a következőképen hatá-
rozza meg: „A fegyelem a gyermekek jámborsá-
gának és hitének védelmezője; a jó erkölcsök 
őre, a tanulásnak kezessége; a tanulékonyság, 
tisztelet, sőt magának a munkakedvnek fenntar-
tója; az időnek ura, felosztója és kincstárnoka; 

*) V. ö. De l'Éduc. T. I. p. 168—179. 

minden parancsnak éltető ereje ; és — midőn szük-
séges — a törvénysértésnek megbőszül ója." *) 

A fegyelem e szép meghatározása után 
lássuk most annak egyes fokai t : 

1. Az irányzó fegyelem, a gyermekek jámbor-
sága, hite és jó erkölcsei felett — és ez által a 
vallási kötelmek felett is — őrködik, imára sar-
kal, a gyermeket minden keresztény igazságban 
és erényben okta t ja , és vele a nevelő intézet 
minden szent szokását megszeretteti. Ily módon 
a fegyelem, mint a rendnek és pontosságnak 
ura, arról gondoskodik, hogy a gyermekek helyes 
mérséklettel beosztott idejöket jól és lelkiisme-
retesen felhasználják, és hogy minden visszaélés, 
mely könnyelműség vagy restségből szokott ke-
letkezni, elkerültessék. 

„Dobjátok el — kiált fel Dupanloup — a 
fegyelmet, szakítsátok szét ezt a korlátot, melyet 
a visszaélések és rendetlenségek nem tudnak le-
rontani : az órák elvesznek, a tanulmányok meg-
inganak, az erkölcsök megromlanak, a szenve-
délyek rohanó árja, melyet az iskola falai nem 
birnak visszatartani, egyesül a hivalkodással, és 
nemsokára pusztulás és romlás üt i fel mindenütt 
tanyáját ." 2) 

A fegyelem tehát minden nevelő intézetben 
a tanulmányokban való előrehaladás szükséges 
feltétele, a mennyiben a növendékek kötelessé-
geik pontos és lelkiismeretes teljesítésére sarkal-
ta tnak és biztosan vezettetnek. De ehhez az in-
tézet elöljárói és minden nevelő részéről legyőz-
hetlen szilárdság, állhatatosság szükséges, mely 
arról gondoskodik, hogy minden dolog folytonos, 
általános és feltétlen pontossággal hajtassék végre. 
De e szilárdságnak, állhatatosságnak nem sza-
bad tulszigoruság-, durvaság-, vagy uralomvágyba 
átmennie, mert mindent kicsikarni akarni, min-
dent ugyanavval a mértékkel mérni, és minden nö-
vendékkel egyformán bánni, az nem nevelés, ha-
nem erőszakoskodás, a nevelés megsemmisítése. 

A fegyelemnek tehá t nem szabad haj thata t -
lannak, katonainak lennie, mer t a nevelőintézet 
nem kaszárnya, és annak elöljárója nem hadpa-
rancsnok. Megengedjük, hogy a hadseregnél szük-
séges a haj thatat lan, katonai fegyelem, mert hiszen 
ennél nem a lélek gondozása forog kérdésben ; de 
nem igy van a dolog a nevelőintézetben. A lélek ne-
velésére, gondozására, „erre a belső műre" — mi-

De l'Éduc. T. I. p. 170. 
2) De l 'Éduc. T. I. p. 175. 
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ként Dupanloup mondja — erkölcsi fegyelemre van 
szükségünk, mely nem egyéb, mint a jóságban 
gyökerező állhatatosság. Az erkölcsi fegyelem 
tehát nem veszély, akaratosság, vagy hevesség, 
hanem nyája-ság, jóság, türelem, leereszkedés, d^ 
egyszersmind szilárdság, áihatatosság is.') 

A nevelőnek továbbá a gyermekek bizalmát 
kell megnyernie, és kü1 önösen a félénk, bátorta-
lan természetű gyermekeknek alkalmat kell adni, 
hogy hajlamaikat kimutassák És igy Dupanloup 
azt akarja, hogy a nevelő szilárdságának és 411-
hatatosságának alapja a belátás és szeretet legyen, 
hogy a nevelő kerülve az engedékenységet és a 
tulszigort, a gyermeket keresett éleslátással, át-
ható figyelemmel és egész odaadással intse rendre. 

2. A megelőző fegyelemnek feladata minden 
rosszat és veszélyes alkalmat, mely a gyermeki 
sziv ártat lanságát és tisztaságát veszélyeztethetné, 
elhárítani. A megelőző fegyelemnek nagy és fon-
tos szerep ju to t t a nevelés magasztos müvében. 
Ennek kell óvnia a növendéket a mindenfelé el-
harapódzó vallástalan és erkölcstelen szellemtől, 
és ama számtalan káros behatásoktól, ine yek a 
fejlődő tehetségeket könnyen tönkre tehetnék, 
elfojthatnák vagy megrongálhatnák. E meg-
előző fegyelemnek fontosságát és szükségességét 
minden nevelő elismeri és erélyesen sürgeti, 
mert nem egy szomorú példa bizonyítja, hogy 
a veszélyes alkalmak el nem hárítása, és 
a szerencsétlen körülmények már nem egyszer 
semmisitet 'ék meg, pusztították el még a leg-
buzgóbb nevelők legszentebb törekvéseit is. Hogy 
mennyire és miképen kell a megelőző fegyelem-
nek a gyermek belső és külső körülményeire 
kiterjeszkednie, ezekre vonatkozólag jó és gya-
korlati tanácsokat ad Dupanloup neveléstudo-
mányának III. kötetében, mely utmutatások egyen-
kinti felsorolása azonban feladatunk körén ki-
vül esik. (Folytatjuk.) 

Az erkölcsi fegyelemnek Dupanloup két hathatós 
eszközét különbözteti meg, és ezek: a lelki olvasmány 
és az önérzelem igénybe vétele az erkölcsi és tanulmá-
nyi jegyek hetenkinti felolvasása által. E jegyek mind-
arra, mit a gyermek jót vagy rosszat tett — tehát a 
gyermek viseletére, szorgalmára, elért eredményére, vagy 
pedig annak hátramaradására és hibáira — terjeszkednek 
ki. Az erkölcsi és tanulmányi jegyeknek igazságos és ta-
pintatos használata kétségkívül nagy erkölcsi hatással 
van a növendékre, és valamely nevelő-intézetet könnyen 
virágzásra segítheti a munkakedvnek nem csekély élesz-
tése által ; de sehol sem szükséges annyira a finom tapin-
tat. óvatosság, és a mit először kellett volna említenünk : 
az igazságosság, mint épen ennél a, mondhatjuk kényes tárgy-
nál, melyről oly különféleképen vélekednek a nevelők/ 

D I E S I E A E 
ujabb fordításban 

IF5. _<£i_xig-elic-i3.sn.a,l£ a j á n l v a . 

A következő becses sorokat vettünk : 

D. a J . Kr. 
Főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 

A ,Religio' becses hasábjain legközelebb a ,Dies 
irae' P. Angelicustól uj forditásban jelent meg, és tet-
szett is bizonyára azért közölni, hogy azt éneklészeink 
használják. 

En megvallom őszintén, hogy ez uj fordításnak vala-
mint a régieknek is számtalan helyeivel nem vagyok kibé-
külve. Mert nincs szabatos folyékonyság, és eredeti, ter-
mészetes magyarság bennük. A fordítók nem élték ma-
gukat bele, legalább szerintem, sem a tárgyba, sem 
azokba a borzasztóan magasztos érzelem-gerjesztésekbe, 
mint a latin szerző ; minek oka az, hogy nem azt fordítják 
ami a latinban van, vagy egészen mást adnak, mint ami a 
latinban nincs ; és ezért se nem hü forditások, se nem 
eredetiek. 

A nyelvezet amily szaggatott, épp oly magyartalan. 
P . o. 

Bámul természet és halál, 
Hogy a földpor emberré vál, 
És a biró elébe áll. (Tárkányi.) 

Vagy ebben : 
A természet és halálra, 
Rémület száll, kel ha lábra 
Sírból ember, s vár birára. (Dr Dallos József.) 

Es ismét : 
Bámul élő, s holt világ majd, 
A halott ha létre támad, 
Hogy feleljen a birának. (P. Angelicus.) 

A mellett, hogy mind a három latinismus, hozzá 
még nem is adják vissza azt, amit az eredeti tartalmaz. 

Fáj er Antaltól is van egy fordítás, melyet növen-
dék-pap koromban olvasván, nem emlékszem már rá, de 
én hiszem, hogy az kitűnő lehet. 

Nem czélom azonban itt rendszeres bírálatot adni, 
mivel én is megkisértém, mint a mellékletem mutatja, a 
fordí tást : melyet mély tisztelettel idecsatolva Főtisztelen-
dőségedhez kiildök be ez alkalomból közlés végett. Meny-
nyiben feleltem meg a várakozásnak, Ítéljék meg a hiva-
tott birálók. En megláttam a szálkát, lehetséges, hogy 
magam szemébe meg a gerendát nem vettem é9zre. 

Drága idejét nem akarván hosszabban igénybe venni, 
oltár-imáiba ajánlottan vagyok 

Baracskán, 1886. okt. hó 27-én. 
kiváló tisztelettel 

Balassy István 
plébános. 

Bár éppen abban, a mire a nt. felszólaló nagy súlyt 
látszik fektetni, t. i. a latinos caesura alkalmazásában 
sehogysem értünk vele egyet; közöljük czikkét és fordí-
tását mégis a végett, hogy érdeklCdő közönségünk s az 
egyházi magyar hymnologia terén tekintélyekül tisztelt 
szakférfiak figyelmét újból a magyar Dies irai szövegére 



RELIGIO. 345 

tereljük s az illetők netaláni hozzászólása által az ügyet 
a megoldáshoz közelebb segítsük. 

Felszólaló ur azt mondja, hogy ő az eddigi fordí-
tásokkal azért „nincs kibékülve," mert azokban, „nincs 
szabatos folyékonyság, és eredeti, természetes magyarság." 

Nekünk ugy látszik, hogy ennek az ő, legújabb fordí-
tásának szintén éppen az a, raj ta végtől-végig húzódó hi-
bája van, hogy latinos caesurát alkalmazván a verssorok 
közepén, a magyar fülnek igen furcsán eső, p. következő 
nyelvalakulásokat kapunk : 

dent a szigor, 
bita szózat, 
szet megborzad. 
nek a holtak. 
gi királya. 
gyen váltsága. 
ba ne essék. 
kern Jézusom. 
fáktól válaszsz. Stb. 

De álljon itt maga az uj fordítás : 
A haragnak szörnyű napja, 

A világot felforgatja, 
A szentekkel Dávid mondja. 

Mily félelem lesz majd akkor, 
Biránk előtt ítéletkor, 
Ha meghány min | dent a szigor. 

A csudás trom | bita szózat, 
Minden sirt meg | ráz, felszaggat, 
A trónhoz gyűj t minden holtat. 

Halál, s termé | szet megborzad, 
Amint ébred | nek a holtak ; 
S Jézusnak szám | adást adnak. 

Az irott könyv kínyittatik, 
Melyből legott olvastatik, 
Ki üdvözül, ki kárhozik. 

Midőn Jézus ítélni fog, 
Kinyilványul minden titok, 
Büntetlen nem hágy semmit ott. 

Mit mondjak akkor én szegény ? 
Melyik szent párt | fogót kérném ? 
Ha a szent al i ig áll helyén ! 

Félt fenség é | gi királya, 
Mindnyájunk in | gyen váltsága., 
Oh boldogíts üdv forrása ! 

Kegyes Jézus tekints reám, 
Kiért tűrtél a kin utján, 
Nehagyj el a harag napján. 

Ehen, szomjan Te kerestél, 
Kereszten ért | tem szenvedtél, 
Sok munkád kár | ba ne essék ! 

Te büntető Biró . . . kérlek, 
Bocsásd meg azt a sok vétket, 
Mielőtt lesz az ítélet. 

Mint nagy bűnös sohajtozom, 
Bűnöm siratja az arczom, 
.Kegyelmez né | keni Jézusom. 

Ki Magdolnát feloldozád, 
Es a latort meghallgatád. o o 
Reményt énné | kem is ez ád. 

Könyörgésim bár nem méltók, 
De Te tedd, hogy legyenek jók, 
Ne égjek mint a kárhozók. 

Az igazak közé méltass, 
Az átkozot I taktól válaszsz, 
Es jobb kezed j re állittas. 

Ha az átkos gonoszokat, 
Örök lángok közé dobtad ; 
Hivj engem az áldottakkal. 

Ezért imáz | ni nem szűnöm. 
Megtört szívvel magam gyötröm, 
Gondolj rám szent Üdvözítőm. 

A siralmas végső napon, 
A feltámadt nép a siron, 
í téletet vár Jézusom. 

Akkor, Jézus, ezt a népet, 
Kímélje meg kegyességed ; 

Adj nékik szent békességet ! Amen. 
Balassy István. 

T r a p p i s t a z á r d á b a n . 
Trappistatemetés. 

Azt is lát tam. 
Minthogy pedig gyanítom, sokan szeretnék tudni, 

hogyan temetik el a trappistát, hát leirom a mai nap 
történetét . 

A világ nagy zajában, melylyel küzdenie kell a vi-
lági papnak, nem árt egy kis emlékeztető 

Nehogy pedig azt gondolja valaki, hogy mint a 
mutatófa, másnak mutatom az utat, magam pedig egy 
helyben veszteg maradok, sietek kijelenteni, hogy e so-
rokat a magam kedvéért írtam és csak azért közlöm a 
„Religio"-ban, hogy okot adjak másoknak is arra, hogy 
engem a halálról való elmélkedésben segítsenek. Nincs is 
valami nagy okom másnak adni leczkét a halálról, midőn 
megettem már több mint felét a megenni való kenye-
remnek. 

Közel már az én ajtóm a másvilágra. Azért nincs 
időm mással vesződni : és ha magam is élni óhajtók még 
egy pár esztendőt, ennek csak az a titka, mert én is oly 
megelégedetten óhajtók menni el nyugovóra, mint az, aki-
nek ma gyászát illőképen megültük. 

A szegény — dehogy szegény ! — már rég zsöllér-
képen lakta ezt a világot. Kinézéséhez mérve ide-oda 
nyolczvan esztendős lehetett. 

Ha még élne, nem mertem volna ezt a titkot kitá-
lalni, készebb lévén egy ív papirost lenyelni, ha máskép 
meg nem védhetném a titkot ; mert ez már nálunk szokás. 

Legelőször is azon kezdem, hogy az öregnek meg-
halálozása nagyon szivemhez ütődött. De nemcsak engem 
ért a szomorúság, hanem vagy száz társam elszomorodott 
vonására is kiült a bánat. 

Hogy is ne ? Mikor az öreg olyan jó volt mint egy 
betevő falat kenyér! Mert mi türés-tagadás, nem mind-
egyikünknek fele kenyere ám a szelídség ! bárha itt csak 
én vagyok a klastrom rossza. 

Még azt is elmondom előljáró beszédnek, hogy ezen 
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öreg hajdan a kardot forgatta, lévén az orosz katonaság-
nál ezredes. 

Ide jött készülni a nagy számadóra, el is készült. 
Sokáig tartott az érés, de mégis megérett a gyümölcs 
és lehullott az élet fájáról. 

Pénteken még magához vette a Legszentebbet, hogy 
legyen uti társa. Isten rendelte ezt igy ki ; ő talán nem 
is gondolta, hiszen nem volt fekvőbeteg, maga jöt t le a 
templomba a szent áldozáshoz. Szombaton a szobát őrizte, 
de senki sem gyanitotta, hogy közel lenne utolsó órája. 
Vasárnap reggel halva találták. Elszenderült, mint aki 
rövid nyugovóra haj t ja fejét és nem ébred fel többet ! 
Ma volt a temetése, délután három órakor 

A nagy keresztet én vittem, elül ; előttem hárman 
haladtak ; az első szenteltvízzel hintegeté meg az utat a 
sirhoz, a második füstölőt vitt a kezében, a harmadik pe-
dig egy égő gyertyát ; utánam jött a többi kettesével, a 
sor közepén az apát pásztorbottal, utána a szelid arczu 
holtat emelték vállra egy nyílt hordozó ágyon, melyet 
nálunk csak a sírig szoktak kölcsön adni. Az apát három-
szor megszentelé a holtat és uj lakását, azután énekszó-
val leeresztették a sirba ; arc.zát ruhája szélével beföd-
ték, a szentelt vizet és égő tömjént melléje öntöt ték; az 
apát egy kapa földet hintett reá ; ekkor aztán behányták 
a sirt. 

Kurta volt a temetés, még kurtább annak leírása ; 
annak is csak a vége jöt t tollam hegyére. No de, ha az 
Isten még néhány napig kegyelmez életemnek, megem-
lékszem még egyszer a kedves öregről, a kinek lelke már 
ott van, ahol nem marják egymást az emberek egy kis 
földi dicsőségért még ott is, hol ennek a nyavalyának még 
mutatóba sem volna szabad megjelenni. 

Páter Angelikus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 26. Az uzsora. — Valódi monstre-

pör lett abból a feljelentésből, mely egy fővárosi uzso-
rás, a pestmegyei virilisták lajstromában is előforduló, 
a fővárosban roppant vagyonnal biró elsőrangú vérszopó 
ellen, Hay Bernát ellen beadatott. Ma már az ötödik 
napot szentelte a törvényszék e tárgyalásnak, és ki 
tudja, hány napot fog még igénybe venni ez a tárgyalás, 
mely a mindenki által ismert borzasztó állapotokat oly 
iszonyatos világításban feltárja. Mind ama gyakori és 
élénk panaszok, melyek a fővárosban kiváló módon pusz-
tító uzsora ellen csak valamikor felhangzottak, elrettentő 
megtestesülést nyertek e rettenetes vádlott alakjában, 
ki a törvény előtt áll. Nincs az a vampyr, mely kegyet-
lenebbül tudná kifosztani utolsó csöpp vérétől szerencsét-
len áldozatát, mint az a pénzközvetitő, kit most felelős-
ségre von a törvény. Hajmeresztő részletekben még nem 
bővelkedett bünpör annyira, mint ez a tárgyalás, mely 
a XIX. századnak kapitalisztikus egoismusra alapított és 
minden erkölcsi törvényt lábbal taposó közgazdasági vi-
szonyait oly elszomorító hűséggel feltünteti. 

Shakespeare Shylokját, az uzsora ez undorító 
megtestesülését, majdnem irgalmas samaritánusnak haj -
landó tartani, ki a fővárosi uzsorások díszpéldányának 

hőstetteit hallja. Nincs az az undorító piszok, nincs az az 
arczátlanság és szemtelenség, nincs az az aljas, elvete-
mült gazság, melyre e szégyenfoltja a társadalomnak 
képes ne lett volna. Es a mellett tisztességes emberré 
akarja magát kijátszani ; a mellett még embertársainak 
becsültetését éveken át iparkodott magának kicsikarni. S 
j á r t az emberek között, kik tudták, ismerték gazságait, 
kik ujjal mutattak reá, és mig el nem jött a boszuló óra, 
a társadalom nem csak tűrte kebelében, nemcsak hogy 
ki nem lökte, hanem a tiszteletnek legalább külső jeleivel 
is környezte. Ahhoz ugyan mélyen sülyedt korszak kell! 
Máskor a társadalom már rég megbélyegezte volna ezen 
a gyilkosnál is rútabb alakot, kilökte volna, mint a hogy 
ilyen egyénnel csak bánni lehet. 

Es a gondolkodó és érző ember undorát és megve-
tését csak növeli ama qualificálhatatlan magatartás, me-
lyet a vádlott a törvényszéki tárgyalás alatt tanúsít. Az 
a merev tagadás, az a szemtelen modor, mely minden, még 
a legvilágosabb és legmegterhelőbb tanúvallomással szem-
ben is nemcsak beismerni nem akar, hanem még másokat 
is bevádolni nem röstelkedik, valóban páratlan. Zsidóról 
lévén szó — mert Hay Bernát mózesvallásunak mondotta 
magát — behatóbb részletezés helyett utalunk ama hasá-
bokra nyúló tudósításokra, melyeket a napi lapok kö-
zölnek. Valóban szomorú, de érdekes kép az a modern 
társadalmi állapotokról ! 

S mi lesz a vége e tárgyalásoknak ? Mi nem 
tudjuk ; reméljük ugyan, hogy a bíróság ítélete ki fogja 
engesztelni a mélyen felháborodott közvéleményt, de fé-
lünk, hogy nem lesz oly sújtó az ítélet, mint azt a bű-
nös gazsága megkövetelné. Nem mintha a birák igazsá-
gossága ellen kételyt támasztani bátorkodnánk, de mivel 
törvénykönyvünk gyarlóságát ismerjük. Van uzsora-tör-
vényünk, de ez oly silány, hogy azt minden raffinirozott 
uzsorás — és melyik zsidó uzsorás nem volna az ? — 
könnyen kijátszhatja. Es bár oly tömérdek nagy a bizo-
nyitó-anyag az uzsorás lelketlen üzelmei ellen, hogy ezt 
bátran fel is lehetne kötni, mégis félő, hogy formai 
szempontból fognak majd találni, amiért az ítéletet eny-
híteni kell. Mi legalább tekintélyes jogászokkal beszélvén 
e tárgyról, sajnálattal hallottuk az ő szájukból azt a 
megdöbbentő véleményt, hogy törvényeink hiányossága 
miatt valami roppant sújtó Ítélettől nem kell tartania a 
bűnösnek. íme, a mi helyzetünk ! Egy oly általános, oly 
mélyen és borzasztóan sújtó bűn ellen nincs biztos óv-
szerünk. Gyártanak törvényeket a Sándor-utczában ha-
lomszámra, de oly intézményeket, melyek a társadalmat 
az enyészettől megóvnák, nem alkotnak. I t t az idő, hogy 
a kormány a Hay Bernát-féle esetből — és ehhez talán 
50 hasonló esetet lehetne találni csak a fővárosban — 
belátná egyszer annak szükségét, hogy néhány rabló-lovag 
vérszopó privilégiumát megszorítsa a nemzet, a nép 
érdekében. 

Vagy ha a kormány elmulasztaná megtenni a kez-
deményező lépést, vegye kezébe az ügyet a népképvise-
leten nyugvó parlamentünk. Tegyen már egyszer a nép 
érdekében is valamit ama t. ház, mely a népet van hi-
vatva képviselni. 

Vagy talán oly nagy a félelem a kapitalizmus ha-
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talmas állásától, hogy nem mernének hozzányúlni ? Vagy 
talán valóságos „noli me tangere" a pénzuralom zsar-
noksága ? 

Vagy talán nem szabad sújtani, ki ezreket anyagi-
lag, erkölcsileg tönkretesz ? 

Ha nem — akkor komor éj vár reád, szegény ha 
zánk ! • 

Léva, nov. 18. A herczeg-primás alapítványa a 
lévai fögynmasium részére. — Városunk képviselő testülete 
ma rendkívüli és ünnepélyes közülést tartott . Az ülés 
tárgyát Magyarország herczeg-primásának a lévai főgyrn-
nasium fentartására tett tízezer forintos alapítványa szol-
gáltatta. — Középtanodánk nagy nemzeti s culturai mis-
sióval bír, s e tekintetben feladatát gymnasiumunk mint kis 
gymnasium 1815. év óta buzgón és nagy eredménynyel min-
denkor hiven teljesítette. Azonban az erők, melyekkel eddig 
a kis gymnasium birt, nem voltak elégségesek a mai kor 
igényei és követelményeinek egészen megfelelni. Szaporítani 
kellett az erőket. — Barsvármegye ugy, mint városunk kö-
zönsége a lelkes Mailáth István főispán hathatós közbe-
járása folytán megindította a mozgalmat a kis gymnasium-
nak főgvmnasiummá való alakitása s emelése végett A 
mozgalmat siker koronázta; mert manapság, miután a közok-
tatásügyi miniszter a tanárok dotatióját a tanulmányi alapból 
biztosította, a város a megfelelő uj főgymnasiumi épületet 
a folyó tanévvel a tanügynek rendelkezésére bocsátotta, 
a főgymnasium hivatását s rendeltetését fényesen telje-
siti, a kegyesrendi jeles tanárok vezetése mellett. A fő-
gymnasium ilyetén felállítása s berendezése azonban a 
városnak tetemes s majdnem elviselhetetlen költségeket 
okozott s ezeket nagy részben csak kölcsönök felvétele 
által teljesithette ; azonfelül a kiadások, szükségletek egy 
ilyen főtanodánál, hogy az a kor igényeinek színvonalán 
állva, rendeltetését teljesíthesse, mindig szaporodnak ; 
a források pedig, honnan meríteni lehetne, már legnagyobb 
részben kimerittettek ; e miatt nagy aggodalom s nehéz 
gondok szálltak az intézőkre. Ily viszonyok s nehéz álla-
potok között jött Magyarország herczeg-primásának nagy-
lelkű adománya, mely felvillanyozta s uj életre ébresz-
tette a már-már kimerülni kezdő kedélyeket. Es a mint 
fényes és nagylelkű a nemes adomány, oly szívhez és lé-
lekhez szóló az alapitó levél, melynek kíséretében a tíz-
ezer forint megküldetett. Ez alapítólevél a mai városi 
közülésen felolvastatván, tette ünnepélyessé azt ; a kö-
zönség hálafohászok s örömkönnyek közt hallgatta annak 
megindító szavait. A város képviselő testülete nagyszámú 
küldöttség által fogja hálás érzelmeit ő eminentiájánál 
kifejezni. — Városunknak még ily nagy jótevője nem volt, 
mert a herczegprimás ezelőtt évekkel nőnevelésünket ren-
dezvén, huszonötezer forinttal járult annak megalapítá-
sához. Az Isten áldja meg jótékonyságáért ! Az alapítóle-
vél teljes szövegében következőleg hangzik : 

„Léva város tisztelt közönségének. — A főegyház-
megyém területén fekvő városok között Léva városa 
egyike azoknak, melynek hazafias gondolkodása és min-
den nemes czélért lelkesedő polgársága, számaránya és a 
a rendelkezésre álló anyagi eszközökhöz képest igen so-
kat áldoz, nemcsak saját gyermekeinek, hanem általában 

az egyház és a haza reményének, az ifjúságnak vallás-
erkölcsi nevelésére és oktatására. Ugyanis a nevezett vá-
ros nagyérdemű közönsége, miként jól tudom s hivatalos 
közegeim időközi jelentéseiből is értesülök, nemcsak a 
törvény követelményeinek megfelelő katholikus elemi 
népiskolát tart fenn figyermekei számára, hanem azonkí-
vül önfeláldozó, tettre kész hazafias közreműködésével 
járult egy külön leányiskola felállításához, melynek első 
eszméjét saját szülötte, egy hivatásának magaslatán álló 
szerzetes pendité meg, s a mely jelenleg, az én több 
mint húszezer forintra menő alapítványom segítségével 
Léva városára és annak vidékére terjeszti áldásdus mű-
ködését, a szülők osztatlan tetszése és elismerése között 
teljesiti magasztos feladatát. De ezeken kivül van a vá-
rosnak egy intézete, mely 1815 óta kiváló büszkeségét s 
hogy ugy moudjam szemefényét képezi, és ez a katholi-
kus gymnasium. Ez intézetben nemcsak a város, hanem 
a vidék fiainak nagy része nyerte s maiglan nyeri tudo-
mányos kiképeztetésének alapját, birja a város s vidéke 
szellemi műveltségének központját . — Nem is csodálko-
zom ennélfogva, hogy a minden jó iránt lelkesülő városi 
közönségnek minden gondja arra irányult, hogy ez inté-
zetet, mely, mint minden nagyobb intézmény, eleinte 
kisebb alapokra volt fektetve, szűkebb működési körrel 
birt, mindinkább nagyobbitva s oly állapotba helyezte, 
mely hazánk egy nagy vidéke szellemi szükségleteinek 
megfeleljen. Ezen, midőn mondám, nem csodálkozom ; de 
ellenkezőleg csodálkoznom kellett volna, ha a nemes vá-
ros saját és olyannyira kedvelt intézetének e magasztos 
hivatását idejekorán észre nem vette volna. Örömmel 
értesültem tehát, hogy a város nagyérdemű közönsége 
áldozatkészségének ujabb jelét adta az által, hogy eddigi 
katholikus kis gymnasiumát főgymnasiummá alakította 
át s annak elhelyezésére megfelelő épületet emelt. S 
minthogy eddig is iparkodtam a nagyérdemű városi kö-
zönségnek az if júság valláserkölcsi nevelésére irányuló 
törekvéseit istápolni, ez alkalommal sem akartam elma-
radni. A miért is ötven éves áldozári jubileumom em-
lékére ezennel a lévai katholikus főgymnasium részére 
10,000, azaz tízezer forintnyi alapítványt teszek le, és 
ez összeget oly kikötéssel teszem át a tisztelt városi kö-
zönséghez, hogy azt alapítványként kezelni és kamatait 
a lévai katholikus főgymnasium fentartására foditani szí-
veskedjék. Isten szent áldása legyen Léva városán és an-
nak főgymnasiumán ! Kelt Esztergomban, 1886. évi nov. 
hó 11-én. Herczeg-primás Simor János s. k." 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A Szent-László-Társulat 

szerdán, e hó 24-én, d. u. 4 órakor tartotta választmá-
nyi ülését főt. dr Schlauch L. szatmári püspök és tár-
sulati elnök ő exczja elnöklete alatt. A vál. tagok szép 
számmal gyüjtek egybe. Elnök ő exczja annak jelen-
tésével nyitotta meg az ülést, hogy a társulat küldött-
sége élén mult hó 28-án a felirat átadása mellett üdvö-
zölte Magyarország bibornok-herczeg prímása ő emját 
papi jubileuma alkalmából, mit ő emja kegyesen fogadott 
és a társulatot további jóindulatáról biztosította. — Dr 

! 
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Wolafka Nándor, id. titkár, felolvassa a beérkezett pénz-
összegekről szóló jelentést, nevezetesen : Tillman Lajos 
vál. tag, a maga és 10 társ. tag nevében beszolgáltatja 
a 8 fr t 25 kr. évi tagsági dijat. F t . Tóth Mike Jézus 
sz. Szive Hirnöke u t ján begyült 17 f r t 76 kr t beküldi, 
néhai Bugyi s János volt hegyii plébános, hagyot t a tár-
sulatnak 82 f r t o t ; dr Dezső Adolf, nyitrai székhelyi igaz-
gató, benyúj t ja jelentését a tagsági dijakról és beküldi 
az utolsó 7 fr tnyi részletét. — Uj-Leszna szepesmegyei 
fiókközség iskola-alapja számára 100 f r t szavaztatott m e g : 
a többi folyamodványok pedig a legközelebbi karácsony 
előtt tar tandó választ, ülésen fognak tárgyaltatni . — A 
közgyűlésre vonatkozó megállapodások egyenkint revide-
áltatván, határozatba ment, hogy a XXY-ik évi jubileumi 
közgyűlést deczember hó 6-án délután 4 órakor fogja a tár-
sulat megta r tan i az vj városház e czélra készségesen át-
engedett dísztermében. Belépti jegyeket a vál. tagok, va-
lamint a helybeli főt. lelkészek és más tényezők lesz-
nek szivesek terjeszteni és közvetíteni. A közönség nagyobb 
kényelmére legközelebb nyilvánosságra hozatnak ama he-
lyek, hol a családokra szóló beléptijegyek díjtalanul 
kaphatók lesznek. A kisebb albizottság ünneprendező bi-
zottsággá kibővittetett , melynek tagjai dr Balogh S. vál. 
alelnök elnöklete a l a t t : Bogisich M. prépost, dr Breznay 
B., dr Czibulka ÍV., Frey J . , Lonkay A., Molnár F., Ro-
meiser J.. Schiffer F., dr Való S. és a t i tkár . 

Elnök ő exczja indítványára a hálaadó istentisztelet 
deczember 8-án a belvárosi plébániatemplomban d. e. 10 
órakor lesz ; a szónoklatra dr ùteiner Fülöp prelátus-ka-
nonok ő mlga fog felkéretni. — A közgyűlés elé ter-
jesztendő indítványok és javaslatok megbeszéltetvén, el-
nök ő exja indítványára határozatba ment, hogy a köz-
gyűlés világi elnököt és t i tkár t választ, az igazgatóvá-
lasztmányt kiegészíti és megválasztja, valamint egyéb 
intézkedéseket is fog javaslatba hozni, melyek a társulat-
nak nagyobb lendületet fognak adni. 

A számvizsgáló bizottságba választattak : dr Czi-
bulka N., Kurcz A., Tillmann L. Miután még a közgyű-
lés tárgysorozata meg lett állapítva és egyéb dolgok 
megbeszélve, elnök ő exja a jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkéri : Rostaházy K. és Romeiser J . vál. tag urakat és 
ezzel az ülést valamivel 6 óra után berekesztette. 

VEGYESEK. 
*** A Szent -Lász ló -Társulat negyedszázados ünne-

pére és az ez alkalomból tar tandó jubiláris közgyűlé -
sére ismételve felhívjuk t. olvasóközönségünk figyelmét. 
A mi Lonovics nagy lelke előtt lebegett : az teljes erő-
vel kezd megvalósului. A Szent-László-Tarsulat e ne-
gyedszázados közgyűlése Budapest főváros városházának 
fényes dísztermében fog megtartatni , tehát nyilvánosan, 
a nagy katholikus közönség előtt — nyitva. A Szent-
László-Társulat ez által leteszi az alapot ahhoz, hogy a 
katholikus társas életnek középpontja legyen — a fővá-

rosban és országszerte. A XIX. század második felében 
világszerte azok a kath. társadalmi actio kiválasztott em-
berei, a kik nagy katholikus egyleti és társas életet kel-
teni, vezetni és felvirágoztatni tudnak ! 

— Lacordaire és a hitetlen. A párisi Notre-Dame e 
hirneves szónoka egy izben a vidéken utazván, betért 
egy falusi vendéglőbe és ott egy hitetlen emberrel ke-
rül t egy asztalhoz, ki fennhangon egyre kérkedett isten-
telen elveivel s egymás után csak ugy szórta rágalmait 
és gúnyolódásait a katholikus vallás ellen. Lacordaire 
figyelmére sem méltatva a gonosz fecsegőt, csak hallgatott . 
De a bitetlen minden áron bele akar t kötni a szentéletű 
szerzetesbe s ennek okáért egyenesen hozzá fordult e 
szavakkal : „ Ugyan mond ja meg nekem, nem a legnagyobb 
ostobaság-e olyasmit elhinni, mit az ember legkevesbé 
sem tud felfogni és megér ten i?" — „Éppen nem," — 
felelt Lacordaire. S hogy megszégyenítse e hitvány em-
bert, elég hangosan, hogy a többi vendégek is hallhassák, 
kérdez te : „Ér t i és felfogja-e ön, miképen lehetséges, hogy 
a tűz a vajat megolvasztja, ellenben a tojást megkemé-
nyíti és így egy és ugyanazon ok egymással homlok-
egyenest ellenkező hatást eredményez?" — »Ezt nem 
tudom felfogni ," — felelte a hitetlen. — „De mit akar 
ön ezzel tulajdonképen mondani?" — »Azt akarom ezzel 
mondani," — válaszolt Lacordaire mosolyogva, — «hogy 
ön hisz e tojasételekben, pedig azok eredetét nem tudja 
felfogni." — A hitetlen e lha l lga to t t ; de a többi vendégek 
jót nevettek, hogy a kérkedőt Lacordaire ily szépen le-
főzte. (A7. T.) 

— Nyilvános köszönet. Bán-Horváth , 1886. novem-
ber 24. — Az egri érseki papnevelőintézet kegyurasága alatt 
levő Bán-Horváth és Uppony róm. kath. iskolái részére, 
az intézeti kormányzó dr Kozma Károly kanonok ő nagy-
sága által kegyesen ajándékozott 133 darab iskolai tan-
könyv- s egyéb számos iró-szerekért, midőn szegény hí-
veim nevében a leghálásabb köszönetemet nyilvánítanám : 
egyszersmind forró imákban kérem az egek Urát , hogy 
kegyes jóltevőnket, mint a népnevelés bőkezű Maecená-
sát, az emberiség javára még soká — igen sokáig él-
éssé ! Várkonyi János, lelkesz. 

— A szentferenczieknek halhatatlan érdemeik van-
nak abban, hogy a Szentföldön s a szomszédos vidékeken 
a katholika egyháznak positiói és hívei vannak. Jelenleg 
hatvanezernél több katholikus pastorat ióját végzik e he-
lyeken. Működésüknek területe a szentferencziek szent-
földi Custodiájának neveztetik, és 48 lelkészi állomást 
foglal magában, számos iskolával és zarándokházzal. A 
szentföld Custosává e napokban de Boja Aurél-Mária 
atyát választották meg. 

f Tetszett Istennek hőn szeretett testvéröcsénket 
nagyontisztelendő Venczell Károly bánhidai plébánost f. 
hó 24-én, élte 37. évében, a végszentségek áj tatos föl-
vétele után magához szólítani. Hűlt teteme, az engesztelő 
szent mise bemutatasa mellett, e hó 26-án reggeli 10 
órakor visszaadatik a földnek. Imádkozzunk érette ! Venczell 
József, Alajos, Ferencz, János, Antal fivérei, Anna, F ran-
cziska, nővérei. Bánhidán, 1886. november 24. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Dupanloup nevelési elvei. 
Irta: Piirt Iván. 

(Folytatás). 

3. Az ellenálló fegyelem a gonoszokat fenyíti, és 
semmi büntetésre méltót sem hagy büntetlenül. 
E repressiv fegyelem mindannyiszor igénybe 
veendő, valahányszor azt az igazságosság és 
a szükség megkivánja. A büntetés tehát nem 
rendes nevelési eszköz, hanem csak ott alkalma-
zandó, hol már minden más eszközből kifogytunk. 
„A büntetés — Ourtmann szer in t—minden idő-
ben egyik legfontosabb, sőt a durva, nyers em-
berekre nézve egyedüli nevelési eszköznek ismer-
te te t t el."1) Erősen és jogosan védi Lubrich a 
büntetések szükségességét az oly nevelők ellen, 
kik egyes visszaélések miatt, azokat ertör'endők-
nek vélik. „Igaz ugyan — mondja a többi kö-
zött, — hogy legkívánatosabb volna, hogy a 
gyermek a jót egyedül azért cselekedje, mivel 
jó, mivel ebben rejlik az embernek Istenhez való 
hasonlósága, és mivel a jó, az erény legszebb 
jutalmat talál a földön az öntudatban; igen kívá-
natos volna, hogy a rosszat azért kerülje, mivel 
Isten tiltja, és mivel az öntudatban leli bünte-
tését. De mit tanít a tapasztalás? Nemde mi, él-
tesek jól ismerjük ezen öntudatnak mind jutal-
mazó, mind büntető erejét, és tudjuk jobban, mint 
a gyermekek, az erkölcsnek és bűnnek követ-
kezményeit : és mégis képesek-e ezek bennünket 
mindenkor a jóra ébreszteni s a rossztól vissza-
tartani? Mikép lehetne tehát azt éretlen, tapasz-
talatlan, rövidlátásu, érzéki gyermektől kívánni? 

Cur tmann : L e h r b u c h der a l lgemeinen E r z i e h u n g s -
kunde 1846. §. 40. 

Aztán a puszta törvény teljesítésének, vagy el-
mulasztásának következményei, ha alapokának, 
czéljának képzetei ismeretlenek, csak kevéssé, 
vagy épen nem indítják az akaratot. Már pedig 
az alapokot és czélt nem mindig láthatja be a 
növendék, a következmények pedig gyakran 
messze esnek tőle. Ë körülmény arra indította 
már régi időtől fogva valamint a törvényhozó-
kat, ugy a nevelőket is, hogy olyan eszközökről 
gondoskodjanak, melyek a törvény határát erő-
sitik." 0 

Dupanloup az ellenálló fegyelmet igen talá-
lóan a fa külső kérgével hasonlítja össze. „A 
külső kéreg — mondja —- tar t ja meg, őrzi, igaz-
gatja a fa éltető nedvét; a külső kéreg kénysze-
ríti azt a fának szivébe hatolni, elömleni rost-
jaiban és ágaiban, hogy ezeket a föld legtisztább 
nedvével táplálja. Az ilyen nedvből képződik a 
hatalmas, erős törzs, melynek ágai idejökben le-
veleket, virágokat és gyümölcsöket hoznak; ve-
gyétek le ezen ágak egyikének kérgét: az ág 
csakhamar elszárad; és vegyétek el magának a 
törzsnek kérgét: az egész fa rövid idő múlva el-
pusztul. A kéreg csak nagy külső takarónak lát-
szik, pedig ez tar t ja fenn a fának és minden 
ágacskának életerejét: éppen igy a fegyelem is 
néha a nevelésnek kissé durva és göröngyös kér-
géül tűnik ugyan fel, de ez az, a mi mindent 
fenntart, nevel és erősit." ") 

Elupanloup anyagi és erkölcsi büntetéseket 
különböztet meg. Az anyagi büntetéseket telje-
sen ki akarja zárni, és különösen a nevelőintéze-

L u b r i c h : N e v e l é s t u d o m á n y I I . kö t . 413. és 414. 1. 
2) De l 'Éduc . T . I. p . 178 et 179. 
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tekben csakis az erkölcsi büntetések használatát 
ajánlja. Hogy pusztán erkölcsi büntetésekkel is 
lehet czélhoz jutni, azt a párisi kisszeminárium-
ban szerzett tiz évi tapasztalásából bizonyitja. 
és neveléstanában egy 16 fokozatos büntetésből 
álló rendszert muta t be, melynek segélyével az 
ő tapasztalata szerint minden anyagi büntetés 
nélkül lehet a rendet fentar tani . Az erős és eré-
lyes fegyelem tulajdonképeni lényegéül négy er-
kölcsi eszközt tekint , melyek szerinte feltétlenül 
szükségesek, és ezek: az elfojtás (répréssion), dor-
gálás (correction), elégtétel (reparation) és az ün-
nepélyes elégtétel vagy kiengesztelés (expiation). 

Mindezek a törvény megszegése vagy más 
rossznak elkövetése alkalmából a bün minősége 
szerint helyes tap in ta t ta l fokozatosan alkalma-
zandók. 

Hogy Dupanloup minden anyagi büntetést 
kerülve, egyedül erkölcsi eszközökkel élve. a ren-
det fenn tudta tar tani , és jól nevelte az ő reá 
bizott gyermekeket, abban egy csepet sem kétel-
kedünk; és ezáltal nevelői ügyességének, ráter-
mettségének fényes bizonyítékát adta. De e 
szép tényállás még sem győz meg bennünket ar-
ról, hogy az okosság, ovatosság-, és tap in ta t ta l 
kezelt anj-agi büntetések a nevelésből kiküszö-
böltessenek. Dupanloup Terentiusra, ') Quintilia-
nusra ") és más tekintélyekre hivatkozva szégyen-
nek t a r t j a a gyermeket verni, mert ez legna-
gyobbrészt a rossz kedv, és harag kitörése „Es 
hogyha még áldozárok is — kiált fel Dupanloup 
— ily dologra ragadta t ják magokat, igazán nem 
találok kifejezést a megvetésre és iszonyra, 
melyet bennem keltenek. Hogyan lehet ugyan-
azokkal a kezekkel, melyek a szent mise-áldozatot 
felajánlják, és melyek e gyermeknek az Ur 
testét adják, hogyan lehet ezekkel őket verni!" 
Am azt teljesen elismerjük és elfogadjuk, hogy a 
gyermekek verése a papi méltósággal nem igen 
egyezik össze; deazt még sem lehet oly köny-

„Et errat longe, mea quidem sententia, qui im-
périum credat gravius esse aut stabilius, vi quod fit, quam 
illud quod amicitia adjungitur." (Terentius, Adelph. act. 
I. sc. L) 

2) „Caedi discentes, quamquam et receptum sit et 
Chrysippus non improbet, minime velim : primum quia 
deforme atque servile est, et certe, quod convenit si 
aetatem mutes, iniuria ; deinde quod si cui tam est mens 
illiberalis, ut obiurgatione non corrigatur, is etiam ad 
piagas, ut pessima quaeque mancipia, durabitur ; postre-
mo quod ne opus erit quidem hac castigatione, si assi-
duus studiorum exactor astiterit. Nunc fere negligentia 
paedagogorum sie emendari videtur. (Quintiiianus. I. 3.) 

nyen mondani, hogy a testi fenyítés leggyakrab-
ban a rossz kedv vag}- harag kitörése. 

Különösen a magán nevelésben fordulhatnak 
elő oly esetek, hol nem marad más eszköz hátra, 
mint a vessző. E véleményünkben még a szent-
írás is megerősít, mely azt mondja: „A ki 
a vesszőt kíméli, gyűlöli fiát." l) A classicus mű-
veltségű, és a magyar neveléstudományi iroda-
lom terén számtalan érdemekkel bíró tudós Csap-
lár Benedek, Karcsanyéki Gr. álnév alat t kiadott. 
„A nemzeti művelődés alapja" czimü jeles mü-
vében meggyőzőleg bizonyitja be az anyagi bün-
tetések szükségességét és jogosultságát, és a többi 
között azt mondja, hogy Angliának szabadsá-
gukra büszke polgárai a nyirvessző áldása alat t 
növekedének, s Angliának nem egy nagy embere 
mondott már áldást a büntető kézre, „A gya-
korlat i gondolkodású angolok közt számos te-
kintély nyilatkozik a fegyelmi szigor mellett. 
Bürke, midőn Grenlis asszonyság az angolok ne-
velési elve i ránt kérdezé, a nyírfa-erdőre muta-
tot t , melyből az Eton-School számára nem kis 
mennyiségű veszőt használtak fel, melyeknek még 
a hires Foxra is nyomós hatásuk volt." ") 

Es a tapasztalás is bizonyitja, hogy a fe-
gyelmi szigor kellő időben és mértékletesen hasz-
nálva jó hatással van a gyermekre. 

De teljesen igaza van Dupanloupnak abban, 
hogy a büntetésből feladott dolgozatok — igy 
például valamely feladatnak tízszer vagy húsz-
szor való leíratása — teljesen kiküszöbölendők a 
nevelésből. Az ilyen pensumok a büntetések leg-
haszontalanabbjai és legveszélyesebbjei a tanu-
lókra nézve, mert valamely feladatnak tízszer 
vagy húszszor való leírása által a gyermek nem 
lesz okosabb, hanem taní tója i ránti szeretete 
csökken, és gyűlölni kezdi a tanulást. A gyermek 
Cornelius Nepost vagy Yirgiliust, melyből száz 
vagy még több sort kellett büntetésből leírnia, 
kinzatása és megszégyenítése eszközének tekinti, 
s a helyett, hogy felkeresné és olvasná őket, elfor-
dítja szemeit rólok, mintha maga Cornelius Nepos 
vagy Yirgilius volnának büntetésének okai. „Yirgi-
lius ! — mondá egyszer egy fiatal ember Dupanloup-
nak, midőn a gyönyörű negyedik eccloga olvasását 
ajánlá neki — Yirgilius ! oh kérem, ne is beszéljen 
róla, igen sok pensumot kellett belőle készítenem ! ') 

Péld. 13, 24. és V. ö ; T. o. 29, 15. 
Karcsanyéki G. : A nemzeti művelődés alapia 

Szeged. 1861. 188. 1. 
3) Y. ö. De l 'Éduc. T. II. p. 4 2 8 - 4 3 1 . 
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A fegyelemnek fentebb kife j te t t elvei siker-
rel és eredménydusan a vallás segítsége nélkül 
nem vihetők keresztül, mert a fegyelem vallás 
nélkül nem egyéb, mint szomoru külsőség, és le-
alacsonyító kaszárnyarendszer, mely minden zsar-
noki szigor mellett sem képes a lelkekbe beha-
tolni, mely tehát ennélfogva nem is képes a lel-
keket nevelni. A testnek a katonai fegyelem alat t 
való meghajolása, a puszta engedelmesség, még 
nem nevelés; az engedelmességnek szeretetbö 
kell kiindulnia; de ezt csak a vallás tudja 
a szivekbe becsepegtetni, tehát csak a val-
lás befolyása által lesz a fegyelem a törvények 
őrévé és a jó erkölcsök védelmezőjévé. „Mert — 
jegyzi meg helyesen a nagy tapasztalással és 
mély emberismerettel biró Dupanloup — még a. 
legszigorúbb fegyelem alat t is a legförtelmesebb 
és legutálatosabb bűnök rejtőzhetnek."x) 

III. A tanítás.'*) A mi a taní tás t illeti, Du-
panloup erősen hangsúlyozza és alaposan bebi-
zonyítja, hogy a taní tás nem azonos a nevelés-
sel, hanem hogy az ennek csak eszköze és alak-
ja, Ugyanis akadtak egyesek, kik a taní tásnak 
olyan horderőt tulajdonítot tak, milyen nem il-
leti meg azt, és kik czélnak tekintet ték azt, a mi 
csak eszköz, még pedig nem is a legfontosabb 
eszköz. 

A nevelés és taní tás már alapjában két kü-
lönböző dolog : ugyanis midőn a nevelési műkö-
dés czélja a gyermek tehetségeit — az ismere-
tek szerzésére való minden tekintet nélkül — 
megtartani , fejleszteni, tökéletesíteni; akkor a 
tanítás ismereteket visz be a növendékbe. A neve-
lés a lelket neveli: a taní tás az értelmet képzi. 
A nevelés továbbá embereket, a taní tás pedig 
tudósokat alkot. A nevelés a czél: a tanítás pe-
dig nem egyéb, mint az eszközök egyike. A ne-
velés sokkal fenségesebb, mélyebb, kiterjedtebb, 
mint a taní tás ; a nevelés az egész embert, a 
tanítás pedig csak a gondolkodás rendszerét ka-
rolja fel. A nevelés és tanii;ás közötti különbsé-
get maga a nyelv is kifejezi az „élever" és „in-
struire" „nevel" „oktat," igék által, melyeket a 
közéletben soha sem szoktak felcserélni. 

„Es mégis — panaszkodik Dupanloup — 
nálunk (Francziaországban) már ötven év óta a 
tanítás minden, a nevelés pedig semmi!" Teljes 
joggal mondhatta tehát Saint-Marc Girardin egye-

l ) V. ö. De l 'Éduc. T. I. p. 2 1 5 - 2 1 7 . 
*) V. ö. De l'Jtüduc. T. I. p. 1 7 9 - 1 9 2 . 

temi tanár a franczia nevelésügyről : Mi oly ke-
véssé képzünk polgárokat mint keresztényeket 
iskoláinkban; taní tunk, de nem nevelünk! ápol-
juk és fejlesztjük az észt, de nem a szivet." 

A tanítás tehát nem azonos a neveléssel, 
de azért még sem választhatók el egymástól, 
mer t Heinsius szerint szükségkép kiegészítik egy-
mást, és mint szellemi házasság tűnnek fel. Azért 
minden tanítás, mely nem nevel, csak puszta ido-
mítás (Abrichten.) 

Hogyha a taní tásért a vallás-erkölcsi nevelést 
teljesen elhanyagolják, hogyha az iskolákban csak 
lat int és görögöt, számtant és ál lat tant taní tanak a 
nélkül, hogy nevelnének, a nélkül, hogy az észt és 
szivet képeznék : akkor ez nem tanítás, hanem ido-
mítás. Nevelés nélkül pedig a tanítás minden er-
kölcsi értékét elveszti, mer t hiányzik belőle az él-
te tő elem. A tanárnak tehát nevelőnek is kell lennie, 
nem pedig puszta ismeretközlőnek. „Csak oly ta-
nítás érdemli meg igazán nevét, mely az érzés-, és 
vágyásrendszerre nemesitőleg ha t ; csak olyan ne-
velést mondhatunk nevelésnek, mely t iszta fogal-
makra, igazságokra vezeti a taní tványt , mer t az 
igaznak, jónak, szépnek megismerése nagyban ne-
mesiti az érzelmeket, kellő irányba tereli a vá-
gyakat ; csak ott lehet valódi nevelés, hol a szo-
ros érteményü nevelés és taní tás összhangzás-
ban áll. Zill er szerint a taní tás első czélja a tu-
dás, a második és magasabbik a nevelés. Ahon-
nan ő a taní tás t nevelő taní tásnak nevezi. A ta-
nuló — mondja -— a taní tás által a személyiség-
isteni eszményére, erkölcsiségre, azaz hitre, mint 
az erkölcsiség vallási alakjára, vallási jellemre 
emelendő. Vigyázzon a tanító, nehogy puszta 
taní tómesterré legyen. Jó tanító és jó nevelő el-
választhcitlanok egymástól." 2) 

Sokan napjainkban a tanítás feladatát egye-
dül az ismeretek közlésébe helyezik, mivel az is-
meretek mennyiségét, a sok tudást t a r t j ák a mű-
veltség legfelsőbb fokának. E téves felfogás 
ellenében Dupanloup bebizonyítja, hogy a taní-
tásban két dolgot kell megkülönböztetnünk: az 
ismeretek közlését s az észnek fejlesztését és 
tökéletesítését; vagyis más szavakkal: a tanítás-
nak aiiyaginak és alakinak kell lennie. Az oly 
ismeretek, melyek az emlékezetben, mint egy 
raktárban vannak letéve, a nélkül, hogy az ész-
nek erőt, munkásságot vagy élénkséget kölcsö-

De l 'Éduc. T. I. p. 191. 
2) Lubrich : Neveléstudomány. III. k. 6. 1. 
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nöznének, már nem is nevezhetők ismereteknek. 
Valaki lehet tanult, sőt nagyon tudós is. a nél-
kül. hogy értelmi erővel, termékenységgel vagy 
szellemi emelkedettséggel birna. Jól mondja Plato : 
„A teljes tudatlanság sem nem a legnagyobb rossz, 
sem nem a legveszedelmesebb ; a rendszer nélkül 
felhalmozott ismeretek sokkal károsabbak." 

Hogy a tani tás alapos és eredmény dus le-
gyen, szükséges, hogy az ész alkalmassá tétes-
sék a tanulásra, vagyis hogy a tanitás jó neve-
lés által előkészittessék és kisértessék. A kik csak 
a görögöt és la t int stb. tani t ják, és egyúttal nem 
nevelnek, azok nem képezik az észt, és még kevésbé 
a szivet. Hiába mondják, hogy a tani tás által kö-
zölt ismeretek kétfélék : 1. irodalmi és tudományos, 
de tisztán elméleti ismeretek, és 2. erkölcsiek és 
gyakorlataik; és hogy e szerint tudományos és 
erkölcsi tani tás t kell megkülönböztetni : mert mi-
ként az egyedül tudományos tanitás nem ké-
pezi, nem neveli a lelket, ugy a puszta erkölcs-
tanitás sem önt erényeket a szivbe. és azért az 
erkölcstanban nagy jártassággal biró férfiú még 
korántsem erényes, különben Senecát kellene a 
világ legerényesebb, legerkölcsösebb emberének 
tartanunk. Tehát a szellemi nevelés mellett er-
kölcsi nevelés is létezik, melynek az erkölcsös 
jó szokésokat és az erényeket kell az emberben 
kifejtenie. Igaz ugyan, hogy ezt az erkölcsi neve-
lést, miként a szellemit, a tani tás — az erkölcs-
tanitás — támogatja ; hanem ennek az erkölcsi ne-
velésnek feladata a tani tás által szerzett erkölcsi 
ismeretekkel az erény iránt i szeretetet és hajla-
mot egybeolvasztani, hogy ezáltal az erkölcsi 
igazságok a szivben erős és tar tós gyökereket 
vervén, minden cselekvésnek inditó okául és 
mérvadójául szolgáljanak. A mig tehát a tisztán 
tudományos tanitás az embernek csak egy ré-
szére bir befolyással, addig az erkölcsi nevelés 
az egész embert felkarolja, mert erkölcsileg ne-
velni annyit tesz, mint a jellemet, szivet és lel-
kiismeretet képezni, az akaratot erősiteni. igen 
az embernek egész lelkét megnemesiteni." *) 

(Folytatjuk.) 

Mikép tereljük templomkerülö katholikus 
férfiainkat Isten egyházaiba? 

E kérdés megoldását az idén Toulouseban igen 
sajátságos módon kisérlették meg, a mint a franczia „Jé-
zus-Szive-HirnÖke" (Le Messager du Coeur de Jésus, 

x) V. Ö. De l'Éduc. T. I. p. 1 7 9 - 192. 

Toulouse) f é. áprilisi füzetében jelenté. Midőn t. olva-
sóinknak e jelentésből kivonatot nvujtunk. ezzel csak a 
szeretet találékonyságáról szóló régi mondást akarjuk 
újból megvilágítani, most, midőn a mi Szent-László-Tár-
sulatunk is nyilvánosan tartandó jubiláris közgyűlésével, a 
társadalmi actió ugyané, t. i. a nyilvános gyülekezés terére 
lépni készül. 

A feladat, férfiakra lelki befolyást gyakorolni, min-
dig nehezebbé válik. Ennek egyik legfőbb akadálya az, hogy 
a közönyös vagy vallástalan emberek soha, vagy csak 
nagyon ritkán teszik be lábukat a templomba.x) Ennél-
fogva soha sem halljak az Isten igéjét. Szt. Pál pedig 
igy szól: „Fides ex auditu." — M i k é p hathatunk tehát a 
férfiakra ? mikép terelhetjük őket a templomokba ? 

Ily problémával szemben, — melylyel nem egy 
lelkipásztor, nem egy pap foglalkozik, a nélkül, hogy 
azt megoldani képes volna — tisztelendő Ch. L. . . . Jézus-
társasági atya, az apostolkodás oly nemét gyakorolta, 
melynek merészsége kezdetben meglep s melynek ujdon-
szerüsége a mindennapi eszmékkel és szokásokkal ellen-
kezik. — A nevezett atya igy szólt magában : „A szabad-
gondolkozók nem jönnek hozzánk a mi templomunkba. Jó, 
tehát elmegyek én hozzájok, színházukba, mulatóhelyeikre 
s előbb a tudományokról és bölcseletről fogok nekik 
szólani. Legalább ott látnak és hallanak majd egy papot, 
és a szinházból, ha sikerül, a templomba vezetem őket." 

E szándék merész, csaknem ábrándos és különczkö-
dőnek látszik. De az Ur megmondá : „Gyümölcseiről 
ismeritek meg a fát." Mivel pedig e különös apostol-
kodás gyümölcsei kitűnőek, azt következtetjük ebből az 
Úrral, hogy rez fa bármily különös és idegen legyen 
is, látszatra, mégis kitűnő." — Beszéljenek a tények ! 

I. 
Folyó évi január hó közepe táján tisztelendő L . . . 

atya egészen ismeretlenül Toulouseba érkezett, megkapta 
a biboros-érsektől a szükséges felhatalmazást, érintkezett 
néhány befolyásos személyiséggel, hogy magának védel-
müket biztosítsa, s megérkezése után tizennégy napra, 
bizonyos meghatározott számú, különféle párthoz tartozó 
s különféle állású férfiú ily tartalmú meghívót kapot t : 

Toulouse, január 27. 1886. 
Uram ! 

Abbé Ch. L . . . a physika és természettudományok 
egykori tanára, pénteken és hétfőn január 29-én február 
1, 5, 8-án a Pré-Catelan termében (Ailées Lafayette) 
kizárólag férfiak számára tudományos conferencziákat 
tart . A terem ajtai 8 órakor nyittatnak ki, az előadás 
kezdete pontban 8y 2 órakor. 

Tételek a következők : A szabadgondolkozók — 
s a pozitivizmus által a dolgok eredetéről alkotott elmé-
letek, az ősnemzés, a majom-ember, a gép-ember stb. 
Az előadó minden Írásban hozzá érkezendő ellenvetés 
megfejtésére vállalkozik. (Baichère szálloda). Mivel ezek az 
előadások kizárólag a józan észre s a kísérleti tudományra 
támaszkodnak, bizonyára érdekelni fogják az igazság 

*) Mi már régóta hangoztatjuk, hogy templomkerülő férfiain-
kat előbb azonkívül kell alkalmilag ugy egyletileg összegyűjteni. 
Innen azután csak egy lépés van a templomba. A szerk. 
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minden barátját , s a szabadgondolkozók is bizonyára 
figyelmükre méltatják, mely figyelmet nézetünk szerint 
a legfőbb mértékben meg is érdemlik. 

Dr. André G. az egészségügyi tanács t ag ja ; Astiré-
Rolland a felebbezési törvényszék ügyvédje : C. v. Lo-
verdo, tábornok ; Manuel Constantin, a keresk. osztály 
t ag ja ; Ozenne Tbeod. a keresk. törvényszék kiérdemült 
elnöke ; Planet Edm. mérnök, a toulousei tud. akadémia 
tagja. 

NB. A magánjellegű összejövetelekre vonatkozó 
törvényes rendeletek értelmében kérjük a meghivottakat, 
hogy a meghívókat megőrizzék s a terembe való belépés-
nél minden alkalommal előmutassák. — 

Oly helyen, minő Toulouse, egy pap részéről ily 
meghívó, némelyeknél bámulatot, másoknál gyanakodást 
keltett. Az efelől keringő hirek viszhangját találjuk egy 
lapnak hasábjain, mely igy i r : 

„Az L . . . abbé ur által előadásaira választott hely-
ről, sokat beszéltek az emberek ; a meghívókat nem 
tudják maguknak egészen megfejteni. — Keresztény szó-
nok a Pré-Catelanban ! (Bálterem s hangversenyes kávéház). 
— Vájjon szökött barátot vagy hitehagyottat találunk-e 
majd o t t ? — Ez volt a kérdés, mely fölött tépelődött a 
különféle elemű közönség. — Buzgó katholikusok mellett 
voltak ott zsidók, protestánsok szabadkőművesek ; szélső 
radikálisok és határozott konzervativek. Midőn a szónok 
föllépett, nagy volt a kíváncsiság. Mindjárt az első pil-
lanatra mindenki tisztában volt a személyt illetőleg. Az 
a nyilt, szabad és sokat jelentő arczkifejezés nem csal-
hatott . Miután néhány perczig hallgatták, mindenki tudta, 
hogy e pap valóban tudós." — 

Előadásaiban az atya, nem a hit szempontjából, 
hanem kizárólag a tudomány és az ész alapján fejté meg 
tételeit. Hogy bizonyításait minden hallgatója megértse, 
példákkal s hasonlatokkal támogatá azokat, s már első 
előadásával: „A dolgok eredetéről." minden hallgatóját 
megnyerte arra, hogy szívesen hallgassák előadásait. 

Az idézett igy folytatja : 
„A jelen volt materialisták között bizonyára kevesen 

voltak, a kik az „első tömecs" és „a teremtmények láncz 
sorában az első szem keletkezésére vonatkozólag némi 
kétséggel ne távoztak volna." Es az újság még hozzá 
t e t t e : „A pap határozott ellenségei hétfőn ismét eljön-
nek Pré-Catelanba, hogy ott meghallgassák a tudóst." 

S a tudósító nem csalódott. A következő hétfőn a 
terem egészen megtelt. A szónok tételül ezt választá: „Az 
összhang a természetben." A következő reggelen a „tou-
lousei hirnök" („Le Messager de Toulouse") ezt i r t a : 

„A hallgatóság elragadtatva oszlott szét, s a tudós-
nak megdönthetetlen érvei bizonyára gondolkozásba ej-
tették azokat, kik Comtera vagy Büchnerre esküsznek." 

A „Nouvelles" hozzá t e t t e : 
„A fogadtatás, melyben L . . . . abbé ur előadása kez-

detén részesült, igen hízelgő volt reá nézve. A legnagyobb 
finomsággal czáfolta meg a tudós Büchnernek amaz ál-
lítását, hogy a világegyetem csak egy vak hatalom kö-
vetkezménye. — Végül minden részről tapsviharban adott 
kifejezést tetszésének a hallgatóság. — Holnap szűknek 
bizonyul a terem. Nem lehetne tágasabbat választani?" 

E kívánság teljesedett is, de csak a negyedik elő-
adás után. Időközben a siker mindinkább fokozódott. A 
rokonszenv miudig élénkebb lett s a szónok szellerndús 
csevegéseit tetszés koronázta. Egymásután beszélt a hir-
detett tételekről s a „Nouvelles" igy i r t : 

„Nagyszerű közönség. Az Allée-Lafayette (Pré-Ca-
telan) terme szük. Tegnap sok férfiú távozott sajnálko-
zással, mivel helyet nem kaphattak. A tudós papnak e 
vegyes hallgatósága csak a bámulathoz, tisztelet- s rokon-
szenvhez hasonló érzületet táplálta irányában. — Utolsó 
előadásában a „gép-emberről" beszélt s bebizonyitá a 
lélek létezését s ennek halhatatlanságát. A hallgatók tetszé-
sének nvilvánulásai meggyőzék a szónokot arról, hogy becsü-
lik és értik őt. A tetszés csak fokozódott, midőn igy szólt: 
„Uraim, hogy kívánságuknak eleget tegyek, tágasabb 
helyiségben a konferencziák egész sorát kezdem meg. 
Meghívom önöket, kövessenek engem a — toulousei szé-
kesegyházba, ott megfelelek mindamaz ellenvetésekre, 
melyeket a vallás ellen — melyet itt érinteni nem akar-
tam — felhoznak." 

II. 
A konferenczia-szónok kívánsága tehát teljesedett. 

Következő nap, u j meghívót szerkesztett és küldött szét, 
melynek tar talma a következő volt : 

„Toulousei konferencziák. (1886). Ch. L . . . . abbé, 
fölbátorítva a Pré-Catelan termében tar tot t előadásai 
sikere által, egy nagyobb helyiségben, — a székesegy-
házban — ujabb négy előadást tart, hétfőn, kedden, 
szerdán s csütörtökön, f. hó 15., 16., 17., és 18-án, este 
fél 9 órakor. Ez előadások ismét kizárólag férfiak szá-
mára vanak szánva. 

A szónok előadásaiban a beszélgető módot és tár 
salgási hangot fogja követni." 

Ha a Pré-Catelanban megjelent hallgatóság nagy-
szerű volt, a székesegyházban összegyűlt közönség jóval 
fölülmulta amazt. Mindjárt az első előadás után írták a 
toulousei újságok : 

„A papi tudós az első vallási előadást tegnap a 
székesegyházban háromezer ember jelenlétében tartotta. 
Tisztelendő Lacordaire atya nagy napjai óta soha sem 
láttunk oly válogatott s impozáns hallgató közönséget. 
Bátran mondhatjuk, hogy az egész toulousei tanult-világ 
jelen volt ott. E látvány jól esett a szemnek és a szívnek. 
Midőn a szónok a szószéken megjelent, maga sem fojt-
hatta el az öröm s elragadtatás nyilvánítását. Négy egy-
másután következő napon, minden este összegyüjté szó-
széke köré háromezer hallgatóját a szónok. — Valóban 
impozáns látvány volt az. A szent-István templom egyet-
len hajójában összegyülekezett sokaság, nem csak a szé-
keket töltötte meg, hanem még a főoltár lépcsőit is 
ellepte. 

A folyton feszült figyelmű hallgatóság el volt ra-
gadtatva. Profán helyen bizonyára gyakran nyilvánította 
volna élénk helyeslését. 

Előadása végén hangosan kijelentette a szónok hall-
gatói előtt, hogy a tudományos kérdéseket egyedül csak 
azért tárgyalta, hogy igy a vallási kérdések tárgyalásához 
juthasson ; most már a tudósnak az apostol számára kéli 
átengednie a helyet s ő mint Jézus Krisztus apostola 
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akarja őket tanítani Jézust ismerni, szeretni s neki szol-
gálni; azért is végül Jézus legszentebb Szivéhez küldi 
hallgatóit, hogy onnan merítsenek magoknak hitet, reményt 
és szeretetet." 

Tudósításunk kiegészítése végett meg kell még je-
gyeznünk, hogy hasonló sikert aratott a tudós pap Char-
leville, Saint-Quentin, Troyes, Cambrai, Dunkerque, Lille, 
Nice, Bourges, Fermentière, Toulon, Roubaix, Montpel-
lier városokban, szóval mindenütt, hová őt a buzgó pap-
ság meghívta. 

A Budapest V. ker. levő kir. kath. íőgymnasium 
felirata 

bibornok herczeg-primás ö emjának jubileumára. 
CELSISSIMO AC EMINENTISSIMO CARDINALT, 

REGNI HUNGÁRIÁÉ PRINCIPI PRIMATI, 
ARCHI-EPISCOPO STRIGONIENSI, BENIGNISSIMO ANTISTITI 
PROFESSORES GYMNASII SUPERIORIS R. CATHOLICI TRIBUS 

QUINTAE BUDAPESTINI SALUTEM DICUNT. 

Professores et discipuli gymnasii superioris r. catho-
lici tribus quintae Budapestini, cum Eminentiae Tuae ful-
gentes virtutes et ínnumerabilia mérita de ecclesia et 
patria ob oculos iis versantur, sacris divinis in sacello 
gymnasii habitis, celebraturi diem anni quinquagesimi, ex 
quo Eminentia Tua sacerdotii sublimi munere fungitur, 
ad perpetuam illius diei memóriám ex coetu ad fortunam 
afflictorum discipulorum levandam decretum fieri volunt, 
ut quadringenti floreni monetae Austriacae in fenore po-
nantur et pecunia fenore accepta quotannis diligenti di-
scipulo, qui bonis moribus aliis exemplo est et fidem r. 
catholicam profitetur, ad memóriám fausti illius diei, qui 
supra dicitur, quoquo anno ante diem quintum Calendas 
Novembres dono detur. 

Professores, qui protestantes summám reverentiam 
in Eminentiam Tuam subscribuntur, preces fundunt : Emi-
nentiae Tuae probatum sit fundum quadringentorum flo-
renorum nomine „Simor János alapítvány" inscribi. 

Nostrum esse putamus solemni hac occasione Te, Emi-
nentissime Cardinalis, animo gratissimo salutare et omne, 
quod faustum, felix, fortunatum sít, precari, invocantes 
rectorem humani generis, omnipotentem Deum, annos 
Tuos ad summos humanae vitae limites extendat, ut ex 
fonte liberalitatis Tuae multa et varia bona in ecclesiam, 
pátriám et litteras Hungaricas redundare, ut scholae in 
praesidio Crucis positae florere atque in dies crescere 
possint. 

Faxit Deus. 
Budapestini ante diem V. Cal. Nov. 
Professores, summae reverentiae, quam Tibi, Celsis-

sime Priaceps, debent, semper memores. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, deczember 1. A Szt.-László-Társulat 

negyedszázados fennállása. — Napjainkban, mikor oly 
divatos kór az a jubileum, mikor mindennemű apróságok 
mindennemű időpontokban jubilálnak, valóban csak ugy 
tel füllel veszi a komolyabb szemlélő valamelyik jubileum 

hirét. De bármennyire köznapias és nem egy esetben 
méltatlan is lett a jubileum megülése sokak részéről, az 
még sem képezhet okot, hogy ott, hol igazán nagy alap, 
valamint érdem létezik, valami külső ünnepély meg ne je-
löljön egy nevezetesebb időpontot. Igy lett biboros-her-
czegprimásunk ő emjának ötven éves áldozársági jubi-
leuma valóságos országos kath. manifesztátió, mivel ugv 
önmagában, mint az időpontra nézve nemcsak elégséges, 
de bőséges indokot tartalmazott az őszinte öröm, tiszte-
let és hódolat nyilvánítására. 

Egy szerényebb körű, de azért mégis érdemes ju-
bileum készül e hó 6-ára és 8-ikára. A Szt.-Lász'ó-Tár-
sídat negyedszázados jubileumát értjük. Jelezve volt mái-
előző számunkban röviden e nagygyűlés jelentőssége, és 
mi csak a kegyelet kedves kötelességét rójjuk le, midőn 
ezen a helyen néhány vonással újból méltatni akarjuk e 
jubileum jelentőségét. 

Hármas czéljával a Szt -László-Társulat nemcsak 
üdvös, de bizonyos tekintetben szükséges társulat, me-
lyet, ha nem léteznék, alapítani kellene. A katholikus-
nak, a magyarnak kötelmeire mi sem emlékeztet oly 
élénken, mint a Szt.-László Társulat hármas czélja. Hozzá-
járulni a közegyház szükségleteihez, különösen pedig 
szentséges atyánkat segélyezni mostani szomorú helyzeté-
ben, eminenter kath. kötelesség; segélyezni az itthon és 
az országon kivül szűkölködő véreinket, templomok, is-
kolák, kórodák felállítása, vagy segélyezése által lelki-
testi szükségleteiket kielégíteni segiteni, az eminenter 
keresztény, magyar kötelesség. „Qui suorum, maxime 
domesticorum curam non habet, fidem negavit et infideli 
est deterior." 

Ily magasztos, kötelességszerű alapokból indult ki a 
Szt.-L.-Társulat ezelőtt 25 évvel. Es változó eredmény-
nyel, de lankadatlan buzgalommal folytatá útját. Mindjárt 
kezdetben gvanusittatva, kivált szentséges atyánk segé-
lyezése miatt, később ignoráltatva és mellőzve, látott ugyan 
fényes napokat, de állandóan felvergődni és ama virág-
zásra jutni, melyet hármas czélja oly sürgősen megkíván, 
nem igen bírt. Yoltak, kik már le is mondtak életéről. 
S ha oly elnök, minőt a Szt.-László-Társulat élén most 
tisztelhetni szerencsénk van, minden mély tudományával, 
finom tapintatával és lankadatlan szívósságával kezébe 
nem veszi a társulat vezetését, ki tudja, vájjon nem tel-
jesülnek-e ama baljóslatú aggodalmak ? 

Tényleg csakugyan nem teljesültek ; él a társulat és 
— tekintve az előbbi stagnatio állapotát, néhány éve na-
gyobb lendületet is vett. Persze még ma sincs ott, hol 
lennie kellene, de hogy ott van, a hol van, az nem ugyan 
kizárólagosan, de első sorban a mostani nmlgu elnöknek 
köszönhető. Neve ujabb fényt kölcsönzött a társulatnak; 
remek beszédei mindig eseménynyé tették a társulat köz-
gyűléseit, melyeknek utóhatásai sok irányban hosszú ideig 
mutatkoztak. Elég pl. csak az 1883-iki közgyűlésre utalni. 
Befolyásának nem egy jótéteményt köszön a társulat, 
mely, mig fennáll, tisztelettel és dicsőséggel fogja övezni 
ugy mint első nagyszellemü alapitójának, Lonovics Jó-
zsef érsek, ugy mostani püspök-elnökének magas nevét. 
A kötelesség-teljesítés magasztos öntudatával léphet a 
püspök-elnök az ország elé a negyedszázados jubileum 



RELIGIO. 355 

alkalmából és nem lesz, ki merné megtagadni tőle elis-
merését és hódolatát. 

De vájjon az ország, és in specie az ország katho-
likusai is épp oly tiszta lelkismerettel tekinthetik a társulat 
jubiláris közgyűlését ? 

Vannak — és különösen az egyházi állásban — 
kik mindenkor megtették mit tenniök kellett. A nmélt. 
püspöki kar, a főt. papság kezdet óta nemcsak meleg 
érdeklődéssel, de kitűnő áldozatkészséggel is kisérte min-
denha a társulat magasztos törekvéseit. Hála és elisme-
rés nekik ezért minden jók részéről ! Ha az egyházi elem 
fenn nem tar t ja a lelket a Szt.-László-Társulatban, ez 
már rég a halottakhoz tartoznék. Ez nem kérkedés, ez 
igazság. Még a nép is sokhelyütt megtette derekasan 
kötelességét ; csak a főrendüek és a középosztály rétegei-
ben találkozott hidegséggel, részvétlenséggel a társulat. 

Lehet, hogy nem is ismerték eléggé a társulatot, lehet, 
liogy nem voltak eléggé informálva ama czélok körül, 
melyek senkit, kinek szive, lelke van, s hidegen nem hagy-
hatnak. De lehet, hogy ama közönyösség, az az apathia, 
mely fájdalom épp az emiitett körök nem csekély részé-
ben oly annyira uralkodik minden iránt, ami katholikus 
és vallási dolog, okozta ezt a hidegséget és részvétlenséget. 

Bármint legyen a dolog, többé ennek igy nem sza-
bad maradnia. A jubiláris közgyűlés, mely most első 
izben a nagy közönség elé lép a fővárosban, hivatva 
leend mindkét irányban áldásosán működni. Felvilágosí-
tani ott, hol erre szükség van, buzditani ott, hol hideg-
ség az akadály, uj életet és tevékenységet önteni mind-
annyiba: ez leend föladata a legközelebbi közgyűlésnek. 

Es ha az ott elvetett mag messze az országban el-
terjed, ha lelkes apostolok ápolják a zsenge ujabb haj tá-
sokat: akkor reméljük, hogy a második negyedszázadban 
a virágzás ama fokát fogja elérni az érdemes társulat, 
melyet az első negyedszázadban óhajtott . 

Adja az Isten szt. László pártfogása által, hogy 
agy legyen ! ? 

Erdélyi egyházmegye. Föpásztori szó Báthory Ist-
ván háromszázados jubileuma alkalmából. — Az erdé-
lyi r. kath. t. papság és tanári karoknak Istentől üdvöt 
és áldást! 

Első, ki a mohácsi vész után az anyaországtól kü-
lönvált Erdélyben a katholikus egyházat, mely — mióta 
azt Szent-István első apostoli királyunk államalkotó böl-
csesége a magyar nemzet és haza létalapjául raká le és 
intézményei éltető leikévé tüzé ki — annyi dicső száza-
dokon át elévülhetlen, világra szóló tettek dajkája és 
ápolója volt, a Kolozsvártt 1556 ik nov. 25 én tartott or-
szággyűlésen rámért csapás okozta romjaiból kiemelte, 
az 1566-diki tordai g.yülés által számkivetéssel sújtott 
katholikus hiveket vallásgyakorlati szabadságukba vissza-
helyezni kezdette, a dicső emlékű Báthory István, erdélyi 
fejedelem és utóbb lengyel király volt. 

Folyó évi deczember hó 12-én lesz 300-adik évfor-
dulója e nagynevű fejedelem elhalálozásának. 0 , kit a 
hálás lengyel nemzet, mint sirirata hirdeti, Lengyelország 
nagy királyának, a haza atyjának nevezte el, Erdélyben 
is, jelesen a tanügy előmozditása által, halhatatlan nevet 

vivott ki magának, melynek dicső fénysugarai különösen 
ránk, erdélyi katholikusokra nagy mérvben áradának szét. 
Ugyanis 1581. május 12-én kelt oklevelénél fogva Ko-
lozsvártt a Ferenczrendü szerzeteseknek a farkasutczai 
zárdáját és egyházát tartományaival valamint az elha-
gyatott tőszomszédos apácza kolostort, ez utóbbit tano-
dául, a jezsuitáknak ajándékozván és eltartásukra az 
egykori kolosmonostori apátságnak általa visszaváltott 
jószágait adományozván, a kolozsvári főiskola alapját 
vetette meg. De később a szegénvsorsu if jakról is gon-
doskodott, 1583. február 13-án kelt rendeletével a köz-
benjárására XIII. Gergely pápa által ily végre évenként 
igért ezer darab aranyhoz az erdélyi szász lelkészek déz-
májából neki járó jövedelemből hasonló összeget évenként 
kifizettetni rendelvén, hogy az ily szegény ifjak az is-
kolában ne csak oktatásban, hanem nevelés és teljes el-
látásban is részesüljenek, miből jelen növeldéink alapja 
fejlődék ki idővel. 

Mindezekért méltónak és illőnek tartom, hogy az 
egyházmegye e nagynevű jóltevőnkről halálának 300-ik 
évfordulóján hálásan emlékezzék meg s emlékét egyházi 
ténykedéssel is ünnepelje meg. Meghagyom azért az egy-
házmegyei tiszt, lelkészkedő papságnak, hogy f. é. de-
czember 11 én minden plébániai templomban Báthory Ist-
ván volt erdélyi fejedelemért teljes solennitással „Requiem 
cum Libera" tartassék s erről a hívek előlegesen érte-
síttessenek. 

A gymnasiumi és növeldei igazgatókat pedig felhí-
vom, hogy a hazafias érzület és a jóltevők iránti hálának 
ápolása végett a tanári karral egyetértve a gymnasiumi 
if júság által, mely szintén a Requiemen megjelenni kö-
teles leszen, decz. 12-én nyilvános felolvasási, szavalati 
és ének (a hol az ifjak a zenében is jártasok) zenei elő-
adást tartassanak, melynek egyik főtárgya az ünnepelendő 
életrajza, érdemeinek méltatása legyen. 

Gymnasiumi ifjúságiink az egyházmegyében és gr. 
egyetemi polgárok közül alapítványosaitik már több vers-
ben dicsérendő szorgalommal rendeztek ilyen előadásokat, 
azért a decz. 11-én rendezendő, oly helyiségben tartassék 
meg, hogy a közönségből mennél többen jelen lehessenek. 

Kelt Károlyfehérvártt , 1886. november 14-én. 
Lönliart Ferencz s. k. 

erdélyi püspök. 

IRODALOM. 
*** Les Mystères de la Franc-Maçonnerie dévoi-

lés . (A szabadkőművesség titkai leleplezve.) Par Léo 
Taxii ancien membre de la Loge parisienne „Les Amis 
de l 'Honneur Français" du Grand Orient de France. Kis 
4-r. iilusztrácziókkal, kiadja iMouzy és Ané, Paris, Rue 
du Vieux-Colombier, 17. 

Óriási vállalat. Tiz részből, azaz könyvből fog állni 
egy függelékkel. Háromféle alakban rendelhető meg : 
ivenkint (kettő egy héten), füzetenkint (öt ivvel), és 
luxus-kiadásban. Egy-egy iv ára 10 centime. Az első ivet 
mindenki ingyen kaphatja, betekintés végett. A kiadók, 
minden jogot fenntartottak maguknak, miután szándékuk 
e colossális munkát több nyelven is kiadatni. Ha valaki 
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Magyarországból a fordítás engedélyeért folyamodnék, bi-
zonyosan megnyerné azt és oly müvet adna a magyar 
társadalomnak, mely a szabadkőművességet agyon nyomná 
nálunk, még mielőtt mérgét kiadhat ta volna. Megjegyez-
zük továbbá, hogy Taxii Leótól a szabadkőművességre vo-
natkozólag eddig következő müvek jelentek m e g : „Les 
frères t ro is -poin ts / „Le Culte du Grand A r c h i t e c t / és 
„Les Soeurs Maçonnes." 

VEGYESEK. 
^^ A szentatya megbízásából Grysar J . t. atya s 

innsbrucki egyetemi tanár a vatikáni levéltárban kutat , 
hogy Gregorovius „Róma város tör ténete az V. század-
tól a XV-ikig" cz. müvére czáfolatot i r jon. 

— Gladstone o t iumát arra használta fel, hogy müvet 
irt, melynek tárgya „A vallás Homer müvében." 

— Lav ig er ie bibornok már előre elkészíttette a maga 
sírját. Az u j életre keltett kar thagói érsekség első bibo-
ros érseke ott fog feküdni az épülőfélben levő kar thagói 
főszékesegyház szentélyében, az érseki t rón zsámolya 
előtt. 0 emja maga szentelte be minap e helyet, s a pro-
cessióban oda kivonult hívekhez és papságához megható 
beszédet mondott, a melynek vége ez vala : „En egy napon, 
melv nem sokáig késhetik immár, e sirba fogok leszállni, 
nem egy pillanatra, hanem az örökkévalóság napjáig. 
Ekkor én igen rá fogok szorulni a ti imáitokra, mert 
be fog kelleni számolnom a legfőbb Biró előtt lelkipásztor-
kodásomról. Szándékosan it t előttetek akartam, hogy le-
gyen az én sirom, mert legalább ti, tudom, meg fogtok 
rólam emlékezni és kérni fogjá tok értem az Isten irgal-
masságát. Ezér t esedezem most alázatosan, atyai szerete-
tem, fáradozásaim és szenvedéseim visszonzásául. Misere-
mini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei." — 
Nem volt szem, a mely könybe ne lábadt volna. 

— Köszönettel vettük a zirczi, pilisi, pásztói és 
szentgot thárdi egyesült apá tságokba keblezett cziszterczi 
kiváltságos szent rend személyzetének Névtárát az 1886/7. 
tanévre. A rend tagjainak száma 127, kik között apát 1, 
áldozópap 85, egyszerű fogadalmat te t t növendék 19, 
ujoncznövendék 9. A nevezett jeles rend által gondozott 
gymnasiumi tanuló i f júság száma 4 főgymnasiumban 
1491, az általa gondozott hivek száma 20 plébániában 
37,764. 

— Olaszországban egyre folynak az antiklerikális 
meetingek. A szabadkőművesség gondoskodik róla, hogy 
a félsziget minden nagyobb városa részesüljön egy ily 
meeting szerencséjében. Es Umber to király nem hogy 
mérsékelné e mozgalmakat, melyek utóvégre is az ő 
t rónjának összezuzásával és a köztársaság kikiáltásával 
fognak végződni ; sőt még szitja azokat. Minap nagy hety-
kén azt a büszke mondást koczkáztatta, hogy Róma el-
foglalása a piemontiak által „conquista intangibile," va-
gyis : érinthetetlen hódítás. He j sokan mondták már ezt ! De 
hogy is van csak az a mondás : Congeries lapidum, multis 
congesta rapinis, c o r r u e t . . . 

— A Guibert bibornok requiem jén Párisban jelenvolt 
bibornokok, érsekek és püspökök Grévy, közt. elnökhöz 
az u j elemi isk. törvény ügyében a következő rövid óvást 
in téz ték: „A franczia papság a róni. kath . és apostoli 
pgyház hagyományaihoz hiven kényszerítve érzi magát 
hangosan és tőle kitelhető minden erkölcsi erővel ti l ta-
kozni az istentelen elemi iskolai törvény ellen. Reméli e 
papság, hogy az állam fe jének bölcs befolyása által ez 
a törvény a lehető legkíméletesebb módon a kath. ér-
dekek kíméletével fog alkalmaztatni, — egyúttal pedig bi-
zalmát nyilvánítja az államfő bölcsesége iránt." Ugyanilv 
erélyes t i l takozásban emelte fel szavát a nevezett törvény 
ellen az imént ülésezett nantesi katholikus congressus. 
(Augsb. Postz.) 

= Az olasz antiklerikális mozgalmakra vonatkozólag 
tény az, hogy a szentszék már két jegyzéket intézett 
a hatalmakhoz. XIII . Leo pápa hír szerint a mi apostoli 
királyi felségünkhöz ezen felül sajátkeziileg irt levélben 
fordult . Ugy hallatszik, hogy Ausztr ia-Magyarország külügyi 
kormánya initiativára szánta el magát a katholikus alatt-
valókkal biró hatalmaknál . A madridi nuntius áUitólao-
már felszólitotta volna az ottani kormányt , hogy ez 
csatlakozzék monarchiánk kormányához. Ez t jelenti a 
,Cour. de Brüx. ' római levelezője. 

— A vShi Paoíl nevű chinai világlap (hasonló a 
jondoni Timeshez) „China és Róma" czimü czikkében a 
kath . egyház hitküldéreiről a többi között igy nyilat-
kozik : „A missionáriusok között nagy műveltségű 
és a tudományokban igen jár tas férfiak vannak, ki-
ket Kangsi császár — a kit mindenha mint a chinai 
uralkodók mintaképét fogunk tisztelni — jól tudot t hasz-
nosítani. A jelen nemzedék között nem kevesebb szám-
mal vannak olyanok, a kik szintén jó szolgálatokat te-
hetnek Chinának, és China nem Iát semmi okot arra 
nézve, hogy ne használja őket, csak oszlassék el minden 
gyanú arra nézve, mintha a missionáriusok a franczia 
kormány ügynökei volnának." 

— A franczia kamara 291 szavazattal 253 ellen 
elvetette azt az indítványt, hogy Francziaország a Va-
tikán mellett képviseltetését szüntesse meg. 253-hoz csak 
22 szavazat kell, hogy 275 szavazat legyen, azaz, hogy 
többséget nyerjenek a vatikáni franczia követség ellen-
ségei : a mi Francziaországban koránsem lehetetlen, a hol 
most már semmi sem lehetetlen. 

— Nincs párja a franczia leleményességnek! A 
kormány és törvényhozás eltörölte a katonai lelkészi in-
tézményt. Mit tet t tehát a franczia papság ? A hol csak 
katonaság fekszik vagy megfordul, vagy katonai intézet 
létezik, mindenütt önkéntesen vállalkozott egy egy pap 
a katonai lelkészi teendők elvégzésére. A „Société biblio-
graphique" novemberi füzete most már teljes névsorát 
hozhat ja az önkéntes katonai lelkészeknek. Impozáns tes-
tület ! 

— Kassáról nevezetes conversio hire érkezett hoz-
zánk. Részletekkel akkor szolgálunk, ha a dolog bevég-
zett ténynyé válik. 

Sajtóhibák. Mult számunk 2. czikkének elején „vettünk" he-
lyett „vettük a Vegyesek 2-ika végén „letőzte" helyett „lefőzte," 
és a 8-ik végén „élesse" helyett „éltesse" olvastassék. Addig ül-
dözzük a sajtó e gonosz fajzatát, mig csak ki nem pusztul ! Sed 
quando coeli — erit hoc ! Akkor, ha nem lesz sajtó. No erre az 
időre már aztán ugyancsak várhatunk ám ! 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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I P O L Y I A R N O L D . 

( 1 8 2 3 . o k t . 18 . — 1 8 8 6 . d e c z . S.) 

A nagyváradi 1. sz. egyházmegye öröme nem sokáig tartott . 
Uj püspöke, nm. és ft. dr Ipolyi-Stummer Arnold, v. b. t. tanácsos, az I. oszt. 

vaskoronarend lovagja, a m. tud. Akadémia igazgató és rendes tagja, az országos közok-
tatási tanács és a magyar történelmi társulat elnöke stb. f. hó 2-án, szélhűdés következ 
tében hirtelen elhunyt. 

A végső szentségek vigasza nélkül mult ki, de ima-zsámolya és dolgozó asztala 
között találták meghalva. Vaiószinüleg éppen karácsonyi szentbeszédéről, az édes Jézus szü-
letéséről kezdett elmélkedni, midőn a halál meglepte. Az igy orozva jött halál által ejtett seb 
kétszeresen fájdalmasan esik és imára hí fel. 

Az isteni Gondviselés Ítéletei felfoghatatlanok és az 0 utai kifürkészhetetlenek! 
Mi sokkal parányiabbak vagyunk Isten előtt, hogysem az anyaszentegyház egy főpász-

tora, egy Ipolyi Arnold fölött, ítéletet vagy csak véleményt is koczkáztassunk. Amaz az 
Isten joga; emezt az anyaszentegyház kimondotta akkor, midőn a boldogultat püspöki méltó-
ságra emelte: „ut luceat omnibus, qui in domo sunt." 

Csupán tiszteletünk és fajdalmunknak óhajtunk e helyütt nyilvánulást engedni, 
röviden rámutatva okaira és nagyságára a veszteségnek, a mely egyházunkat és hazánkat 
Ipolyi Arnold halálával sújtotta. A mint őt központi papneveidei kormányzósága óta ismerni 
szerencsénk volt, ő lángeszű ember vala, a ki a polyhistoria világánál mindent felkutatott 
és meglátott, a mit halandó ember megláthat. 

Ipolyi Arnold egyéniségének valóban saját méretei vannak. Es e méretek jóval 
nagyobbak a köznapi emberekéinél. 

Óriás szellem, emelkedettség, erős akarat-erő, rendszeretet; áldozó papságának zsenge 
ifjúságától kezdve világosan concipiált nemes czél ; soha pihenni nem tudó, uj utakat törő, 
minta alkotásokat teremtő, fáradhatatlan munkásság; az ellenkező vélemények és társadalmi 
ellentétek álláspontjához — nem álláspontjára — való nagylelkű leereszkedés könnyűsége ; 
a tudomány, irodalom, művészet hivatásos müvelése és átható szellemű pártolása; Isten 
dicsőségének, az ő templomai díszének, az egyház és haza együttes fényének törhetetlen 
erélylyel emelése : ezek képezik Ipolyi Arnold genialis szellemének főbb jellemvonásait. 

Mindenek fölött a munka embere volt ő: és ez által leginkább hasonlított az Isten-
hez, a kinek imádására gazdag szelleme ragyogtatásával csábítgatta a hitetleneket, püs-
pöki magisteriumával buzdította a híveket. -

Imádkozzunk ravatala mellett az egyházzal : 
„Deus, qui inter Apostolicos sacerdotes famulum tuum Arnoldum pontificali fecisti 

dignitate vigere: praesta quaesumus, ut eorum quoque perpetuo aggregetur consortio.* 

42 
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D u p a n l o u p n e v e l é s i e l v e i . 
I r ta : Purt Iván . 

(Folytatás). 

Á fentiekből láthatni, hogy — Dupanloup sze-
rint — a tanitást nem lehet a vallástól elvá-
lasztani, mert a vallás mély befolyást gyakorol 
a szellemi nevelésre. Csakis a vallás védelme 
alatt hatolhat az észt fenntartó és az egész 
lelket élettel eltöltő igazság az értelembe. 
Hogy a tanításnak a keresztény szellemtől tel-
jesen áthatva kell lennie, azt alaposan és beha-
tóan bebizonyította Lubrich „Tanitástan"-ának 
„A gymnasium és a kereszténység" czimü jeles 
fejezetében, hol a többi között e megfonto-
lásra méltó szavakat mondja: „A legelső kellék, 
melyet a gymnasiumtól követelünk, az, hogy 
összes működésének végczélja a keresztény hit-
élet, a keresztény nagykorúság legyen; hogy en-
nek eszközlése tekintetéből a tani tók a keresz-
tény hittől és élettől legyenek áthatva, s ig}7" a 
vezetésök alat t levő intézetnek ne csak neve, 
hanem lényege is keresztény legyen. Igen téves 
felfogás azt tartani, hogy a keresztény szellem 
ápolása csupán a vallástanitónak és a vallásta-
nitásnak a dolga; a gymnasiumi élet minden 
mozzanatának Krisztusból kell kiindulnia és Krisz-
tushoz kell visszamennie, annyira, hogy magá-
nak a classicus régiségnek is a keresztény 
igazság megismerésére vezető szövétneknek kell 
lennie.x) 

A tanítótól Dupanloup legelőször is azt kö-
veteli, hogy növendékét, annak minden hibáival, 
gyengeségeivel és képességeivel, tanulmányozza, 
megfigyelje és szeresse, mert ezek nélkül a ta-
nítónak legszélesebb körű ismeretei sem vezet-
nek czélhoz. Dupanloup megkívánja ugyan, hogy 
minden tanitó tantárgyában teljesen otthonos 
legyen, de a tudományosságot nemcsak nem 
tar t ja szükségesnek, hanem ellenkezőleg veszé-
lyesnek, hogyha a tanitó nem tud a növendék 
álláspontjához, gondolkozásmódjához alkalmaz-
kodni. És azért a tanítani tudás (savoir enseig-
ner) sokkal fontosabb mint a tudományosság. 
A „savoir enseigner1'-n kívül Dupanloup a taní-
tótól a „savoir dire"-1, t . i. a képességet magát 
helyesen kifejezni, és a „savoir faire"-t is meg-
kívánja, melyeket a paedagogusok röviden taní-
tási rátermettségnek szoktak nevezni. 

]) Lubrich: Neveléstudomány, III. k. 397. 1. 

Ezeken kivül a tanításhoz még okvetlenül 
szükséges ugy a tanitó, miként a tanuló részé-
ről a tanulékonyság, a „cor docile." A tanulé-
konyság saját í téletünknek mások ítélete alá 
való vetése, a készség magunkat t an í t ta tn i hagyni, 
másoknak tapasztalásait, tanácsait elfogadni. A 
tanulékonyság Dupanloup szerint az engedelmes-
ségnek legjobb forrása, mert az saját Ítéletünk-
nek és akaratunknak megtagadását zárja magába, 
és mert ez az alázatosságnak és szerénységnek 
legbiztosabb jele.. (Folytatjuk.) 

Nyilt levél a Szent-István-Társulathoz. 
(A Népiratkák ügyében.) 

A „Magyar Állam" egyik legközelebb kiadott száma 
felhivást intéz a kath. lapokhoz a Népiratkák ügyében. 

A „Legszentebb Rózsafüzér Királynéja" és a „ Nép-
könyvtár," nem lett ugyan belevonva az actióba, de ez 
nem szolgál akadályul egy kötelesség teljesítésében. 

Hogy e nyílt levelet intézem a mélyen tisztelt tár-
sulathoz, annak indoka abban az körülményben rejlik, hogy 
a legbiztosabbnak találom a hozzászólásnak ezt az út ját 
arra nézve, hogy a társulat vezérférfiai alantabb elmon-
dandó indítványomat, ha szükséges, számos tapasztalt férfiú 
nyilatkozatával is támogatni tudják. 

A Népiratkák terjesztésének eddigi módja, mint a 
„Magyar Állam11 mondja, nem találta el egészen az utat 
a Nérapitkák tömeges terjesztésére, legalább abban a mér-
tékben nem, mint azt a nagy ügy megkívánná, habár 
mindenesetre első sorban illetékesek a plébánia hivatalok 
ez ügy előmozdítására, a miért is ezek soha sem mel-
lőzendők, ha mindjárt elejénte nem is tűnik fel nagy 
eredmény. 

De mindenesetre nagy sikerhez vezető ut a népvál-
lalatok közreműködése. Első sorban tehát ezek is bevonan-
dók a solidaritásba. 

Ily népvállalat ez idő szerint öt van az országban, 
mely tekintve elterjedtségét, a legnagyobb szolgálatot te-
heti az ügynek. 

Első sorban említem a „Szent Család kalendá-
riomátmely az idén ötvenezer példányban, vagy remél-
hetőleg hetvenötezer példányban fog elkelni. 

A második az „Egr i Népújság" melynek megren-
delői jóval fölül vannak a kétezeren. 

Ezekhez sorozom a „Legszentebb Rózsafüzér Ki-
rálynéját," melyet eddig 1600-an hordattak, de legalább 
is tiz annyian olvastak, és mely a legközelebbi évben 
remélhetőleg nagy tömegben fog elkelni, miután tartalma 
bővül, ára ellenben egy forintra szállott le. 

Ide számitom a „Népkönyvtárt", mely már eddig 
is több kézen forog, mint a „Legsrentebb Rózsafüzér Ki-
rálynéja." 

Yégül ide számitom az „ Elö Rózsafüzér felvételi 
könyvecskéjét", melyből egy rövid év alatt tizennégyezer 
példány nyomatott és folyton terjed az vElö Rózsafüzé-
rek és Skapuláré társulat" terjedésével, lévén eddig füze-
tem közreműködésével százhuszonhét helyen megalakítva 
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az uj Élő Rózsafüzér és majdnem száz helyen a Skapu-
láré-társulat. 

Ha ez az öt népvállalat egyesül a Népiratkák-kai oly 
módon, hogy in solidum ajánlja egymást, nemcsak a Nép-
iratkák fognak nagyobb mértékben terjedni, hanem egy-
átalán — a mi a Szent-István-Társulatnak és édes mind-
nyájunknak czélja — rohamosan ki fogják szorítani a 
nép kezéből a jóirányu vállalatok az erkölcsrontó olvas-
mányokat. 

Indítványom tehát a következő : 
Nyomassa a Szent István- Társulat a népiratkák vé-

gére e rövid ajánlatot : 
A népnek legszükségesebb olvasmányai: (Kaphatók 

a Sz.-István-Társulatnál.) 1. A Szent Család Naptára, 
30 kr. 2. Az Egr i Népújság, hetilap, ára 3 frt. 3. a Leg-
szentebb Rózsafüzér Királynéja, Szent József tisztelete és 
purgatoriumi mentő lapok, megjelenik minden hónapban, 
ára egy évre 1 írt . 4. a „Népkönyvtár" ára 15 kr. 5. 
Az Elő Rózsafüzér felvételi könyvecskéje 17 képpel, ára 
12 kr . 

E rövid jelentést az én vállalataim minden száma 
fogja közölni avval a megjegyzéssel, hogy az itt elősoroltak 
nálam kaphatók. A „Szent Család Kalendárioma" szer-
kesztői részéről már előre bátran biztositom a közremű-
ködést és nem kételkedem afölött, hogy az Egri Népúj-
ság is ugyanazt fogja tenni. 

Ennek folytán lesz olyan áilandó reclamunk, mely-
lyel semminemű ajánlás meg nem mérkőzhetik, mert 
ennyi kézbe semminemű más ajánlás nem juthat el. 

Adja ki a társulat a jelszót, és mi hűségesen kö-
vetjük. r) P. Angelicus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 8. Ipolyi-gyász Magyarországon. — 
Mióta a magyar sajtó fennáll : katholikus püspök 

fölött oly mélyről fakadt gyászszal, oly fájdalmas ban* 
gon, ez a sajtó még nem parentált, mint Ipolyi Arnold 
hirtelen halála fölött. 

Nekünk egyik kötelességünk a tárgyilagosság. Kö-
telességünk az eseményeket ugy feljegyezni az egyház 
évkönyveibe, a mint azok történtek. Ha tehát most a 
boldogult nagyváradi püspök halála fölött a sajtóban 
nyilvánult országos gyászt az ő egész nagyságában fel-
tüntetjük : teszszük ezt annál bátrabban és teszszük ép-
pen azért, mert elhunyt emberről van a szó, a kinek 
általunk visszhangoztatott dicsőítésére egyrészt senki sem 
foghatja rá, hogy azt talán önérdek vezette hízelgés in-
spirálta, másrészt pedig az elhunyt érdemei most már 
teljesen levetkőzték a gyarlóság ama jellemvonását, hogy 
azok egyéni susceptibilitásokba ütközzenek. 

Szóljon tehát a fővárosi sajtó parentatiója, néhány 
főbb orgánum ajkain, pártkülönbség nélkül. A Religio 
papi közönsége tudni fogja azokat a szentély mértékén 
is méltányolni. 

A félhivatalos „Nemzet" és a „P. Loyd" nem Ipolyi 

A „Magyar Állam" t. szerkesztőségét az ügy nevében fel-
kérem, legyen szíves ez ügyet magáévá tenni és az összes kath. 
lapoknak aján'ani. P. A. 

Arnold kurta nevét, hanem magukat foglalták gyászke-
retbe. Első oldaluk mély gyászszal egészen Ipolyinak van 
szentelve. 

Az előbbi egy vezérczikkben, a melyen meglátszik, 
hogy mélyen át van gondolva és érezve, igy nyilatkozik. 
Idézzük eredetiben: „Nun ist der Bischof von Grosswardein 
todt und kann es nicht hindern, dass sein Name von einem 
Ende des Landes bis zum andern erklingt und dass der 
Ruhm seines Lebens und die Klage um sein Hinscheiden 
zu dieser Stunde die Oeffentlichkeit ganz allein gefangen 
nimmt. Langsam war sein Aufstieg zu den Höhen der 
Gesellschaft und kurz ist sein Verweilen daselbst gewesen. 
Denn Arnold Ipolyi war nicht der Mann, der mit jedem 
Regiment seinen Frieden machte, so wenig wie er sich 
auf die pompöseren Gattungen von Patriotismus verstand. 
Er war ein Priester mit aller Schlichtheit und Berufstreue 
eines solchen, ein Gelehrter mit dem höchsten Ernst und 
mit der vollendetesten Gewissenhaftigkeit, ein Staatsmann 
voll Klugheit und Mässigung, und endlich war er als 
Mensch voll Milde und Würde, den gemeinen Strömungen 
des Tages unerreichbar, dem selbstsüchtigen Wettbewerb 
fremd, in seinen Gedanken und in seinen Handlungen, 
in seinen Zielen und in seinen Mitteln, in seinen Manieren 
und in seiner Lebensführung achtungswerth und liebens-
werth." Es végül : „So viel Schonung wir auch der Gegen-
wart entgegenbringen, es ist geboten, der Wahrhei t die 
Ehre zu geben, mit dem Bekenntniss, das3 die Periode, 
welche die Staatsmänner vom Schlage Deák's und Eötvös's. 
brachte, die Dichter von echter und gottbegnadeter Art, 
die Soldaten, die als Helden fochten und als Märtyrer 
starben, dass die Periode, die uns alles das brachte, auch 
Geistliche erzogen hat, wie Arnold Ipolyi. Fürwahr, wenn 
wir von unersetzlichen Verlusten sprechen, so bedeutet 
das bei uns mehr als eine konventionelle Redensart. Die 
Besten, die von uns gegangen, sie sind unersetzlich und 
unersetzt. Ob in den Sphären, in denen Ipolyi gelebt, die 
neuere Zeit f ruchtbarer gewesen ist als anderwärts ? — 
Nicht an einem offenen Grabe wollen wir das erörtern. 
Noch umstehen jenes Grab etliche Genossen, welche in 
den gleichen Ueberlieferungen grossgeworden sind und 
die Jeder in seiner Art eine gleiche Mission erfüllt ha-
ben ; ist doch die ungarische Kirche in unserem Tagen 
verhältnissmässig weniger als die Politik oder die Litera-
tur von so schweren, nie zu ersetzenden Verlusten heim-
gesucht worden. Allein wie die Reihen ihrer illustren 
Angehörigen sich lichten, schwindet jedesmal nicht nur 
ein Stück von dem Glänze der Kirche, sondern auch von 
dem Glänze unseres Staatslebens und unserer Kultur. 
Nicht schmerzlicher könnten wir das empfinden, als in 
der Stunde, die der Trauer um den Bischof von Gross-
wardein gewidmet ist. Ueber das Grab eines edlen und 
genialen Menschen hinweg wendet sich unser Blick dem 
nimmer rastenden Leben der Nation zu und wir werden 
uns (fessen bewusst, dass das ungarische Volksthum är-
mer geworden ist, seitdem Arnold Ipolyi nur noch der 
Geschichte angehört." 

A „Nemzet" a többi között ezeket mondja : „Nem 
egy felekezet1) püspöke halt meg : a gyász mindnyá : 

') A kath. egyház nem is felekezet ám. A szerlc. 
45* 
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junké. Nem egy egyházmegye siratja fopásztorát — a 
nemzet áll megdöbbenve koporsója előtt. Nem a tevékeny 
s eredményekben gazdag élet bevégzését fájlaljuk : azo-
kért az alkotásokért, melyeket lelki szemeivel már befe-
jezve látott s melyeknek csak körvonalai maradtak ránk 
— azokért hullanak könnyeink . . . 

„Non omnis moriar" : több joggal mint ő senki sem 
mondhatja el. Tehetségei sokoldalúsága mindenfelé mint 
alkotót tünteti fel. Ez alkotásai minden téren mégis egy 
góczba folynak össze : erős és praegnans magyarságába. 
A főpap és hazafi benne harmóniában olvadt össze : a 
hazafi szót pedig ő csak egy, a magyar hazafi értelmében 
vette. A multak iskolája tapasztalatai hasznára voltak — 
s talán épen ez okozá, hogy ezen a téren nem ismerte a 
megalkuvást. Ez előtte nem volt az „exigentiák tudomá-
nya." 

A gyász, melyet halála hirére a nemzet ölt, orszá-
gos gyászt jelent. Nem a múltért sajnáljuk őt, nem azért, 
a mit tett — hanem azokért, amiket tenni akart. Olykor-
olykor, amint tervbe vett alkotásainak csillámló képein 
merengett, a lemondás keserű nyugalmával szakitotta 
meg ábrándjait s mutatott arra a sírboltra, melyet örök 
lakhelyéül kiszemelt: „oda fogok én kö l tözn i ! . . . 

De ne sirassuk őt. Legyen élete tükör és példa, 
melyből reményt és bizalmat merítsünk. A mit benne 
szerettünk, a mit benne bámultunk, fenn fog maradni 
az emberek szellemében, az idők végtelenségében, a té-
nyek hirében. 

Egy fényes alkotással zárta be munkái sorozatát, a 
magyar korona történetének megírásával. A fényesen kez-
dett pályának ragyogó zárpontja ez : egy hosszú és di-
csőséges irodalmi működés méltó utolsó lapja. 

Alkotásai közt talán semmi sem volt jobban össze-
forrva szivével, mint a magyar történelmi társulat. A 
véletlen ugy hozta magával, hogy a társulat, mely böl-
csőjénél látta őt, hirdesse ki a nemzetnek ma tar tot t gyű-
léséből, hogy ő nincs többé. 

Csak alkotásai maradtak fenn s hirdetik áldott em-
lékét az idők végetlenéig!" 

A mérsékelt ellenzék két lapja, a ,Pesti Napló' és a 
,A. Tagblat t ' gyásza nem kevésbé mély és hódolattal 
teljes. 

A ,Pesti Napló4 igy kezdé : „Az emberi közművelő-, 
dés harczosa elesett. A magyarság védője és terjesztője 
elhunyt. A katholikus főpapot az egész nemzet gyászolja. 
Nagy nekünk a vesztesség, hogy Ipolyi Arnold tőlünk 
elszólittatott, mindnyájunknak. Egy jó hazafi nincs többé ; 
busuljunk. 

Nem érte el a kor, nem a pálya, nem a dicsőség 
határát. Erdemeket aratva, nem arathatott nagyobbakat. 
Tehetségei és jelleme még nem töltötték be hivatásukat 
egészen, midőn élete ketté törött. Tervei s a nemzet re-
ményei a sirba szállanak testével, égre törő lelke az ege-
ket kéri. 

Miért kellett a villámnak lecsapni e nemes szivbe ? 
Büszke várakozással tekintettük jövőjét, mivel hálás múltja 
biztatott. Még husz évig élhetett, munkálhatott, áldhatott 
volna, s mennyi szépet és jót teremt vala, ki harmincz év 
óta annyi szépet és jót müveit ! Kinek egy napja sem 

mult el a nélkül, hogy ne tanult, tanított, dolgozott és ne 
teremtett volna ! Egyre törekedett a tökéletes felé s talán 
a tudományszomja s a honszeretet tüze emésztették fel, 
hogy hirtelen összeroskadt?" 

Azután igy folytatja és végzi: „Mint kanonok, mint 
püspök, Ipolyi a magyar közéletnek legnemesebb részét 
választá küzdtérül magának. Nem a pártok politikai du-
lakodásait szerette, hanem az egyházban tanította a ha-
zafiságot a népeknek. Nem a heves vitákat kereste, ha-
nem a közművelődés terjesztését és az izlés finomabb er-
kölcseit ápolgatta. Az akadémia, a történelmi társulat, a 
Szent-István-Társulat, a képzőművészeti társulat, a Szent-
László-Társulat, az országos képtár, a nemzeti muzeum 
látták szellemi munkássága gyümölcsét, püspöksége jöve-
delmeit ezek és a szegények közt osztotta meg. Nem ha-
nyagolta el az egyházat a hazáért, sem hazáját nem fe-
ledte vallásos buzgóságában. A keresztény czivilizácziót 
és a modern haladást nem látta ellentétesnek s a ma-
gyar nemzet jövőjét azok együttes szolgálatban iparko-
dott elősegiteni. 

„Sötét bánat borul Magyarországra, a nemzet Ipolyi 
Arnold püspököt siratja. Sirja felett a történetirás fényes 
emléket állit nevének, élete és erénye müveiből. Lelkét 
egy nemzet áldása kiséri Istenéhez." 

A „Budap. Tagblatt" egy helyén igy szól: »Wir 
haben es erst jüngst erfahren, mit welcher Einmüthigkeit 
das ganze Land, alle Religionen, alle Stände und Schich-
ten der Bevölkerung das Jubelfest des Fürstprimas be-
gingen : und ebenso einmüthig ist auch die Trauer um 
den Verlust, welcher das Land durch den Tod Arnold 
Ipolyi's betroffen hat. 

Er war eine Grösse seinem Charakter nach ebenso, 
wie in Hinsicht seines Wissens. Kein Sterblicher hat Wür -
den, Aemter und Auszeichnungen weniger begehrt als 
Ipolyi. Es entsprach seiner humanen, von tiefster Religio-
sität erfüllten Natur, seinem wissenschaftlichen Forschungs-
drange, dem einfachen, aller Herrschsucht entfremdeten 
Wesen seines Charakters, dass er sich nur auf vielfaches 
Drängen entschloss, einen bischöflichen Sitz einzunehmen." 

Vezérczikkét pedig igy végzi : „Ein erleuchteter 
Streiter, der unermüdlich die friedlichen Waffen des 
Geistes schwang, ist Arnold Ipolyi gewesen. In einer Zeit, 
die so sehr auf das Aeusserliche gerichtet ist, in der die 
grossen Wor te um soviel häufiger sind, als die rechten 
Thaten, hat er nur auf ernste Dinge seinen Sinn und 
sein Thun gerichtet, hat er immerfort gearbeitet. Seiner 
Anspornung, seinem Beispiel, seiner Theilnahme verdankt 
das Vaterland so manche Blüthe au seinem äusserlich 
erstarkenden, aber auch von Unkraut umwucherten, von 
gefährlichem Ungeziefer bedrohten Lebensbaume. Den 
Verlust, den es an dem Dahingeschiedenen erleidet, wird 
es auf mehr als einem Gebiete noch lange schmerzlich 
empfinden. Möge sich die an seinem offenen Grabe allein 
tröstende Hoffnung erfüllen, dass es würdige Nachfolger, 
zunächst tüchtige Nacheiferer finden wird, und dass ins-
besondere dem Kreise seiner bischöflichen Amtsgenossen 
erhalten bleiben mögen immerdar Männer seiner Art." 

A függetlenségi párt egyik közlönye, az „Egyetér-
tés", igy kezdi parentatióját : „A mai nap nagy veszte-
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ségnek a napja : Ipolyi Arnold meghalt. Könyvei közt, az 
Isten igéjének hirdetésére készülve, érte el a váratlan 
halál, s veszteségének fájdalma, melyet elviselni előre 
meg nem erősíthettük magunkat, annál sajgóbb. Hisz 
csak az imént volt, hogy az egész ország örvendezése ki-
sérte be a nagyváradi püspöki palotába, hisz még annyi 
feladatot szántunk neki, melyet betölteni ő volt a leghi-
vatottabb. E holttest fölött igazán szomorú versengés tá-
mad : ki a vesztesebb ? A haza-e vagy az egyház ? A tu-
mány-e vagy a művészet f Hiu kérdés, melyet lehetetlen 
eldönteni. Egy — bizonyos csak, hogy gyászolnunk kell 
mindnyájunknak. 

A magyar klérus soha sem volt szűkében oly fér-
fiaknak, kik helyesen fogva fel papi hivatásukat a pol-
gári társadalomban ép ugy érdemeket szereztek, mint a 
mennyországban. De messze kell mennünk a történelem-
ben, mig olyan főpapra akadunk, a minő Ipolyi volt, a 
ki egyházi kötelességei mellett annyi tehetséggel s buz-
galommal teljesitette polgári kötelességeit is, s a ki papi 
és hazafi voltát olyan harmonikus egészbe tudta olvasz-
tani. Életpályája nem czikczakkos vonal, nem pillauatny 
fölhevtiléseknek alkalom szerint való teljesítése ; egyenes 
irányban halad az, határozott elvek, megállapodott világ-
nézlet nyomán, melyet röviden igy jellemezhetni: vállá 
sosság által áthatott nemzetiesség." . . . Végül így nyilat-
kozik : „Mi mindent kell e koporsó fölött elsiratni ! Gyá-
szol a tudomány, mely egy éles elméjű búvárt, kitűnően 
rendszerető főt veszített el benne ; gyászol a művészet, 
melynek meczénása s páratlan ismerője volt; gyászol az 
egyház, melynek egyik méltó büszkesége szállt vele sirba, 
s gyászol az egész nemzet, melynek faji és kulturális fej-
lődése körül olyan hervadhatatlan érdemeket szerzett. 
Mikor a halál, munkája közepén, elragadta közölünk, bi-
zonynyal nagy okunk van rá, hogy panaszos könyeinket 
hullassuk. Nem az elsiratok fizetett siralma jajong most, 
hanem igaz fájdalom zokog a nagy veszteségen." 

A „Budapesti Hirlap" a többi között ezt mondja: 
„A veszteség annál nagyobb, minél többet vészit hazánk 
a nagyváradi püspökben. Nemcsak jó magyart és igaz 
hazafit, erényes papot és önzetlen embert, müveit férfiút 
és szorgalmas munkást, jót és nemest: Ipolyi Arnoldban 
a magyar nemzet a kitűnő tudóst, a jeles irót, a hazai 
történet elmés búvárát, a kiváló régészt, a nagy műértőt, 
a honi művészetek bőkező pártfogóját, a nemzeti iroda-
lomnak az akadémiában és a történelmi társulatban gon-
dos művelőjét, a Szent-István-Társulat élén szerencsés ter-
jesztőjét veszité el, oly férfiút, kinek sokoldalú müveit 
sége és fáradhatatlan munkássága valóban nagy tényező 
volt hazánk ujabb kultur-fejlődésében . . . 

Váratlan halála lesújtó. 
Kötelessége teljesitése után, szent könyvvel kezében 

lepte meg a halál. Egyedül, szobájában, istenes dolgok-
kal foglalkozott lelke, midőn az Ur elszólítá. Kegyelmes 
halál ez neki. 

De kegyetlen mineküok. 
Mert nehéz veszteség Magyarországnak Ipolyi halála. 

Sok szép remény fonnyad el sírjánál. 
De örökké virraszt fölötte az emlékezet. Tettei és 

munkái a nemzet szivében és évlapján kitörölhetetlenül 

bevésték nevét. Gyászolja Magyarország. Áldja az egész 
magyar nemzet." 

A „Pesti Hirlap" parentatiójának veleje ez: „Pá-
lyafutása tetőpontján, elhalmozva nemzete őszinte szere-
tete által, s gyászára minden magyarnak, egy igazán nagy 
ember zárta ma le szemeit mindörökre. Ipolyi Arnold, a 
magyar tudós, Nagyvárad pöspöke, meghalt. 

A kor, mely mindinkább hozzászokik az érdemek 
helyett a ragyogást, az igazság helyett a látszatot dicsőí-
teni, s mely oly szivesen veti oda magát lépcső és piedesz-
tál gyanánt a léha befolyás lábai elé, ez a kor meg fog 
hökkenni egy pillanatra a nagyváradi raratal előtt. Egy 
oly ember holtteste nyugszik abbau, aki, mig élt, nem 
vadászta a nagyok kegyét, nem törte magát kincs és 
hatalom után, nem alázkodott meg, ^hogy fölebb lép-
jen : de a becsülettel és szerényen teljesített kötelességek 
által szerezte meg azon jogot, hogy alakja a magyar 
nemzet pantheonjában helyet foglaljon . . . 

Ma méltó arra, hogy egész nemzete gyászba borul-
jon ravatala előtt. A gondviselés nem pazarolja kegyét a 
nagy emberek sűrű osztogatása által sehol. S mi azonfö-
lül kis nemzet vagyunk. A mi nagy halottjaink százszo-
rosan megérdemlik tehát, hogy őket megsirassuk." 

* 

Folytassuk a gyász nyilatkozatait? De minek? Nin-
csen napilap Budapesten, a mely gyászt ne öltött volna. 

A kinek halálát ily mélyen fájlalja egy nemzet saj-
tója : annak elvesztése nagy veszteség az egyházra nézve. 

Az egyházra nézve nagy nyereség egy nemzet sze-
retete. És ezt nagy mértékben birta Ipolyi Arnold. A 
magyar nemzet e nagy szeretete Ipolyi Arnold iránt, 
teszi az ő halálát nagy veszteséggé az egyházra nézve. 

Nyugodjék békében, és az örök világosság fényes-
kedjék neki ! ? ? 

Komárom-m., gesztesi, járás nov. 26. A szomszédos 
tatai egyházkerület, a győri egyházmegye, egy ország-
szerte sokak által ismert és tisztelt papi család gyászáról 
kell értesítenem e becses lapok tisztelt olvasóit. A tatai 
gróf Esterházy-féle kegyurasághoz tartozó, bánhidai temp-
lom, mely oly szépen imponál gyönyörű fekvése, nagy 
méretei, izlése és arányai által a vasútról jövőnek, tavaly 
történt ünnepélyes felszenteltetése óta nem volt oly tele 
mint a mai alkalommal, midőn a község fiatal plébáno-
sát, az alig 37 éves Venczell Károlyt kisértük ki onnét 
a boldog feltámadást váró nyugalom helyére. Az elköl-
tözött csak alig egy évig volt még bánhidai lelkész, mig 
azelőtt a tekintélyes győrkáptalandombi lelkészi és tatai 
kápláni állomásokat töltötte be elöljárói nagy megelége-
désére s minden irányban való legtisztább népszerűség-
gel. Mi nem is csoda! mert a megboldogultat páratlan 
szerénység és igénytelenség mellett a papi élet feddhet-
lensége, lelki egyenesség, tudomány és buzgóság jellemzé, 
ki azonfelül nemcsak mint lelkiismeretes és hivatott egy-
házi szónok, hanem mint a magyar egyházszónoklati iro-
dalom s különösen annak történetének szakszerű müve--
lője is jeleskedett, mint erről a „ Jópásztorban" és „ Uj 
Magyar Sionban" megjelent dolgozatai tanúskodnak. Ad-



362 RELIGIO. 362 

juk hozzá: hogy c jobbára tótajku plébániájában nemcsak 
a hazának, hanem a magyarságnak is tapintatos hive 
volt, s előttünk áll ő egy olyan képben, mely előtt még 
az egyház és papság legnagyobb ellensége is tisztelettel 
meghajol. 

Különös, mintha az isteni gondviselés másképen 
akart volna róla gondoskodni s ezen állásától mint le-
endő korai sírjától kívánta volna óvni, — már évekkel 
előbb kellett volna neki az illetékes egyházi és világi 
tényezők közakaratából ezen jó plébániai javadalmat el-
foglalnia, de valamely nem miatta támadt s általa tulbe" 
csült commotio képes volt őt, a békeszeretőt, visszatar-
tani! Midőn aztán alig két év alatt az idő és az illeté-
kes hatóság tapintatos elj cl I* cl S cl cl vélt kellemetlenséget 
teljesen eltüntette s a még mindig administratura alatt 
levő plébánia végleges betöltése a halálát váró buzgó 
patronusnak végső kívánsága volt, minthogy a bizalom 
még mindig ő benne öszpontosult, folyamodott az állo-
másért, hogy ifjú életét, mint annak korai de hivatására 
méltó áldozatja zárja be. A roncsoló toroklob, melyet 
egyik festőművészünk gyilkoló angyal képében személye-
sítve oly ijesztő hűséggel ábrázolt néhány év előtt egyik 
képes lapunkban, ragadta meg őt és vitte el, a gyerme-
teg ártatlant, mig eddig jobban csak a testileg és lelki-
leg gyermekek gyilkolását szoktuk az ő privilégiumának 
tartani. 

Ha boldogult barátunk e veszedelmes ellennel való 
sikeres küzdelem tapasztalataival öregebb lett volna, tán 
megmenthette volna életét ; de ő magasztos hivatala mellett 
annyira megvetette a halált, hogy a miatt még magát is 
elhanyagolta. Baja valamely meghűlésből keletkezett, mit 
ő kicsinylett, gyomorelrontásra és csömörre magyarázván 
a lázt is, melylyel csak a közeledő baj hevessége jelent-
kezett. Bár vasárnap már nem tudott többet végezni egy 
kismisénél, orvost mégsem hivatott, sőt elment a szent-
séggel egy betegéhez a helyett, hogy — a körülmények 
szerint — akár a beteg ellátását egy más napra, más 
czélból várt papi segédletre hagyta, akár valamelyik szol-
gálatkész közeli szomszédját arra elhozatta volna ! A lá-
zas állapotban százszorosan fogékonyabb szervezet ezen 
útban a homlokon, nyakon, karon bizonyosan u j hülést 
kapott, s a baj, ha előbb nem tette, ily erősödéssel meg-
kezdte a roncsolást ! Es mégis csak szerdán hozatott volt 
orvost, Tata legrégibb, legjelesebb orvosát, ki mire meg-
jött, más teendőt nem tatált, mint hogy az óraszámra kö-
zeledett halált csaknem perczekre bejelenthette ! 

S mily különösen tündöklött itt is az isteni gond-
viselés ! hogy aki másoknak a véguti-költségekkel való 
ellátásában még tehetetlen állapotában is annyira buzgó 
volt, az maga maradjon anélkül! Venczell el akart 
utazni e héten, testvérei meglátogatására, s e czélból 
megkérte a kerületbeli 3zomódi plébánost, hogy engedje 
át neki káplánját azon időre. S ime, a helvettes megjött, 
de o nem ment el! az először is őt és nem másokat ré-
szesített a legfontosb és legszükségesebb gondviselésben. 
A tervezettől egészen különböző ut volt az, melyhez neki 
szüksége volt a segedelemre ! 

A mint a beteg végső áhitatosságát példás buzgó-
sággal elvégezte, rendezni kívánta a szentírás intelme 

szeriut egyéb ügyeit is. Papir t kért az ágyba, hogy pár 
sorban, ülve megírja a végrendeletet, s mert a dolog ter-
mészetesen igy nem mehetett, felkelt, oda vánszorgott 
íróasztalához, s irt, — de a betűknek nem volt sem soruk, 
sem formájok ; a beteget elhagyta ereje, a test felmondta 
a szolgálatot, bár a lélek aczélerős volt még, miglen egy 
rövid negyedórai küzdés után porhüvelyéből az is ki nem 
költözött. 

Temetése, melyet nagyságos és főtiszt. Horváth Fe-
rencz tatai apát-plébános s ker. alesperes ur sub infula 
nagy segédlettel végezett, ma 10 órakor ment végbe 
roppant részvét mellett, melyre nemcsak a diszes rokon-
ság s egy év alatt teljesen megnyert hitközsége, hanem 
az uradalom és járásbíróság is Tatáról, a vidéki papság 
sőt régi hallgatói közül az l 1 ^ órányira fekvő Tatáról 
még a nép köréből is sokan megjelentek. A koporsót 
testvérei, nagys. és főtiszt. Venczell Antal pápai kamarás 
központi papnöveldei aligazgató, Venczell József, duna-
szerdahelyi városi főtanitó, mint legidősb testvér, család-
jával, a község képviselete égő fáklyákkal vette körül, 
s a koporsóra rakott diszes koszorúk közt ott láttuk a gyá-
szoló testvérekét s uyancsak az elárvult hitközségét. Elér-
zékenyitő dolog volt a beszentelés alatt a jó hiveket látni : 
mint iparkodtak hazulról magukkal hozott szentelt viasz-
gyergyáikat a szellővel könnyebben daczoló fáklyák láng-
jánál újra meg ujra meggyújtani, — mintha az ő hü 
lelkipásztoruk lelki nyugalmáért a végső hamváig fel 
kellene annak áldozva lennie ! A plébánia-lakról a temp-
lomba — hol a gyászmise alatt latin Requiem volt a 
tanítói kar által szépen előadva — onnét a temetőbe in-
dult az impozáns menet, melynél a helybeli tűzoltó tes-
tület fényes egyenruhájában képezte a sorfalat. 

A temetőben a fungeus apát ur a szertartás bevé-
geztével rövid, velős szavakban vett bucsut az elköltö-
zöttől, méltatta hivatását, magasztalta érdemeit, kifejezte 
azon hő reményét, hogy Dániel próféta könyvének 12. 
része szerint „tündökleni fog mint a csillagok, örökön 
örökké, mert sokakat igazságra oktatott !" Az utolsó f ohász, 
a legutolsó áldáshoz el nem mulasztá a kitűnő szónok a 
hallgatóság számára is a legüdvösb intelmeket csatolni. 
Ha talán volt még szem, mely eddig száraz maradt, most 
bizonyosan könnyezett! 

Ha már lenni kell : bárha minél többször hallhat-
nánk ily alkalmakkor ilyetén beszédeket ! Soha sincs az 
ember azok befogadására jobban disponálva, mint ily al-
kalommal, — csak mindig ilyen méltó legyen annak ala-
nya és tárgya is. 

Üdv és áldás veled testvér ! L gy emlékezzél meg 
rólunk, amint mi téged felejteni nem fogunk ! 

Rusticus. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
À Szent-István-Társulat e lnökségétől 

következő megtisztelő sorok érkeztek hozzánk : 
Igen tisztelt Tagtárs ur ! 

A Szent-István-Társulatnak nem csupán létjogosult-
ságát, de jelentőségét is ma nem vonja kétségbe senki. 
Midőn általáuosan el van fogadva, hogy az egyleti uton 
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való működés egyike a leghatályosabbaknak : midőn kü-
lönösen irodalmi téren napról-napra ujabb egyleteket lá-
tunk keletkezni, melyekben közös czéljaik előbbrevitelére 
az akár elveikre, akár tudományszakaikra nézve rokon 
elemek egyesülnek és mind nagyobb expansiv erőre tö-
rekednek: e korjelenség egymaga intőjelül szolgálhat a 
katholikusoknak, hogy a legmagasztosabb : a vallás-er-
kölcsi érdekeknek megóvására, védelmére, diadalra ju t -
tatása czéljából szintén tömörül jenek, az egyleti élet 
actióját közvetlen részvét által előmozdítani segítsenek. 

A Szent-István-Társulatnak, ezen legrégibb és leg-
nagyobb katholikus irodalmi egyletnek, mely a nm. ma-
gyar püspöki kar védnöksége alatt áll, czéljai ismerete-
sek. Katholikus szellemben irt müveket bocsát közre a 
társadalom minden osztálya számára, a tanultaknak, a 
szorosan vett népnek, a serdülő ifjúságnak, a gyermekek-
nek. Nagymérvű jótékonyságot is gyakorol, ingyen köny-
veket adományozván egyleti, iskolai, községi könyvtárak-
nak, szegény tanulóknak, kórházaknak és raboknak. 

A midőn a korszükségek sürgősen követelik, hogy 
irodalmi téren is folyton nagyobb és többoldalú tevé-
kenységet fejtsünk ki, önként előáll szüksége annak, hogy 
az e czélra létező és működő Szent-István-Társulat a 
hazai katholikus közönség részéről az eddiginél egyete-
mesebb anyagi istápolással találkozzék. 

A Társulat, mint méltóztatik tudni, mai erejével is, 
nem csekély áldozatokat igénylő ujabb vállalatokat in-
dított meg, s legközelebb fog még indítani, hogy ebben 
is a Szent-Atya intelmét követve, minél nagyobb hatály-
lyal óvja, védje a haza javával legszorosabban összefor-
rott kath. vallás-erkölcsi érdekeinket. Elhatározta, hogy 
újévkor Szemlét indít meg, mely különösen szem előtt 
tartva a nagy világi katholikus közönség szükségeit, a 
legjobb enemü vállalatok színvonalára emelkedve, az em-
beri tudás minden ágában helyes tájékozást szolgáltasson. 

Hogy e vállalatnak minő nagy hordereje van, fö-
lösleges volna indokolni. Hisz feladatául tűzi ki, szent 
hitünk szövétnekével bejárni az emberi tudás minden te-
rét, s begyőzni, hogy mindaz, amit az emberi elme lan-
kadatlan kutatása a tudományok mély aknáiból, mint 
begyőzött tiszta igazságot, felszínre hozott, szent hitünk 
tanaival a legszebb összhangzásban van. 

A társulatnak ezen Szemle megindításával egyik 
lényeges czélja az, hogy, a mire nagy súlyt fektet, jó-
akaratú világi katholikus ainkat a katholicismusnak józa-
nul vissza nem utasítható nagy érdekközösségébe vonjuk 
és abban megtartsuk. 

Megindított a társulat ifjúsági, szintúgy népirati 
vállalatot, melyek folytonos fejlesztést, kiterjesztést fog-
nak igényelni. Szintúgy a legtöbb társulati tag előtt is-
meretes, hogy a népiskolai tanirodalom terén a társulat 
folyton terjeszkedik. Azonfelül több életrevaló terv van 
a megérlelés stádiumában, melyek foganatosításához min-
denelőtt nagyobb anyagi erő kívántatnék, mint a minő-
vel a társulat eddig rendelkezik. 

Mindezek folytán tisztelt tagtársainkhoz kettős ké-
relmet intézünk. Először szíveskedjenek minden befolyá-
sukat fölhasználni, hogy általán minél többeket a társulatba 
való belépésre bír janak; — és másodszor szíveskedjenek 

különösen befolyásukat oly irányban érvényesiteni, hogy 
világi katliolikusaink az eddiginél nagyobb számmal csat-
lakozásra birassanak. 

Ha a társulat eddigi mintegy négyezer tagja egyen-
kint három tagot szerez, 12,000 tag nyíltan katholikus 
irodalmi zászló alatt állana ; a társulat háromszoros erőt 
fejthetne ki, amire sem alkalom, sem szükség nem 
hiányzik, s a mi a szám e tekintélyes növekvésének nem 
csekély súlyt és jelentőséget kölcsönözne, a katholikus 
irodalmi termékeket megszívlelő olvasóközönség legalább 
is háromszor nagyobb lenne. 

Azon testvéri bizalommal intézzük igen tisztelt tag-
társ úrhoz e felszólításunkat, hogy teljesen áthatva nap-
jainkban el nem odázható feladataink horderejétől, oppor-
tune, importune minden jó eszközt megragad ily irány-
ban kath. actio kifejtésére, s nem is nyugszik addig, 
mig néhány u j tagot be nem jelenthet. 

Legközelebb a nm. püspöki kar minden egyes tag-
jának megküldöttük kimutatását, kik által vannak az egyes 
egyházmegyékben a társulat egyházi és világi tagjai kép-
viselve. Mily örömet fogunk szerezni a nyájaik fölött 
apostoli buzgalommal őrködő főpásztorainknak, ha látni 
fogják katholikus irodalmi életünkben az ujabb föllen-
dülést ; mily felpezsdülését várhat juk az ily erélyes actió-
tól a jóirányú irodalomnak, s kath. társadalmi életünk 
mily üdvös befolyásával kecsegtet a kath. olvasóközön-
ségnek ily tekintélyes megbővülése ! 

Tisztelt tagtársaink buzgalma és erélye, mely, meg 
vagyok győződve, egyikben sem hiányzik, lehetővé fogja 
tenni, hogy fáradozásaiknak sikere iránt rövid időn ör-
vendetes válaszszal megtiszteljenek. 

A választ közvetlenül a „Szent-István-Társulat el-
nökségéhez" (IV. lövész-utcza 13.) kérem intézni, megje-
gyezve a czimlapon : „taggyüjtés ügyében." 

Fogadja kiváló tiszteletem kifejezését, melylyel ma-
radtam Ig^ n tisztelt tagtárs ur 

Budapest, 1889. nov. 5. alázatos szolgája 
gróf Károlyi Sándor, 

elnök. 

IRODALOM. 
— Felhivás megrendelésre. Az erdélyi róm. kath. 

irodalmi társulatot nagy szerencse érte. 
Elég lesz csak ugy a legnagyobb egyszerűséggel, de 

mégis más tekintetben a megfelelő örömmel jelenteni, 
hogy társulatunkat első elnöke Andrási István apátka-
nonok ur ő nagysága egy müvével ajándékozta meg ki-
adás végett, melynek ő maga ezen czimet adta : „ Néhány 
szó, melyet egy fiatal barátjához intézett Hargitai." 

Szerény a czim nagyon, a tartalom becsét még nem 
is sejtető ; maga az író saját egyéniségében külsőségével 
és belsőségével; de a kik iróját ismerik, kedvesen fog-
nak ezen jelentés által meglepetni, előre tudván, hogy 
minő drága kincs birtokába fognak ezen munkában jutni. 

Egy nagy tudományu főnek és ritka nemes szívnek 
84 esztendőn keresztül érlelt terméke ez. 

Már hogy megért-e ? és hogy milyen gyümölcs lehet 
ez? a kik iróját ismerik — gondolhatják, tudván, hogy 
ez a tisztes — (de nem hosszú, mert Isten után még 
hosszabb leend) — kor az élet különböző foglalkozási* 
terén a folytonos munkásság példányszerü nyilvánulata, 
esvén annak jelentékeny része a tanári térre. 
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Kern más szavainak ellesése és utánmondása, nem 
utánzat ezen munka, noha nagy mértékben emlékeztet a 
Philotheára és a Krisztus követéséről ir t könyvre ; nem 
tanulmány az, hanem annak hosszas és mély elmélkedés 
által egyénitett eredménye ; maga a tudás aphorisma-
szerü tételekbe öntve, melyek mindenikében egy nagy 
igazság van kimondva, elmét meggyőzve, szivet meg-
inditva. 

Számottevő munka, melynek tudományos és irodalmi 
értéke van és mindkét szempontból a kor színvonalán ; 
mert írója nem szigetelte magát el a kor szellemi moz-
galmaitól, hanem azok minden jelentékeny mozzanatát, 
még pedig encziklopedikus irányban beható figyelmére 
méltatta, ugy hogy tökéletesen modern tudás, de nem 
ephemér becscsel. 

Egyetlen egy munka megjelenésénél sem fölöslege-
sebb a divatos nagyhangú felhívás, mint ennél ; erre is 
igazán el lehet mondani : tolle, lege ! — 84 éves korban 
lépni fel irónak, ott kezdeni az életet, a minél más je-
lentékenyek már hamarább abban hagyták : mindenesetre 
jelenség, mely nincs meglepőség né lkül ; de valóban 
gyönyörű jelenség. Mert noha je lentékeny eredménynyel 
munkálkodot t i rodalmilag ő nsga i f jú éveiben is, de azt 
nem látszott folytatni, hanem oly sok idő után lepi meg 
a közönséget. 

A munka tar ta lma ez : I. Esz és religio. IL Az 
Isten léte s az ember hivatása. III. Nevelésügy. IV. Is-
kolák, V. Könyvsajtó. VI. Könyvolvasás. VII . Külvilág. 
VIII . Egyház. IX. Keresztény insti tutiók. X. Gondviselés. 
XI. Önzés. XII . Házasság, család, népélet. XIII. Mulatság 
és színház. XIV. Fényűzés, gőg stb. XV. Emberismeret , 
sajtószabadság XVI. Társadalom s állam. XVII . Újkor . 
XVIII . A hitetlenek élete. XIX. Szabadság, szabadelvüség. 
XX. Protestant ismus. XXI. A természeti tudományok, 
csillagászat. 

Terjedelme 8 ív leend. Kiállítása fél-velin papíron 
díszes lesz, minőt a püspöki lyceumi nyomda még nem 
állított ki. Ára, — mert a nagylelkű ajándékozó maga 
fogja még a nyomtatási költségeket is fedezni, s mer t a 
czél az, hogy minél szélesebb körben te r jed jen a mü, — 
tehermentes szétküldéssel: 30 kr. 

A mü folyó év deczember közepére fog megjelenni, 
hogy lehessen karácsonyra ajándékozni. Gyulafehérvári t , 
1886. november 17. 

Az e. r. k. irod. társulat választmánya. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a kassai székeskáptalanban : Répászky J ó -
zsef székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, és 
Dessewfy Sándor idősb mesterkanonoknak a székesegy-
házi főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az ekként megüresedő utolsó mesterkanonoki széket 
szinnyei Mer se Bertalan czimzete sprépost, szinnyei plébá-
nos és kiérdemült másod-alesperesnek adományozom ; 
Horváth Imre szerencsi plébánost, Szent-Léleky Géza 
nagy-mihályi plébánost, és Beszterczei/ Ferencz barancsi 
alesperes-plébánost pedig, ugyanezen székesegyház tiszte-
letbeli kanonokaivá nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1886. évi november hó 22-ikén. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Trefor t Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
Az isteni gondviselésnek fenséges játéka az — 

az emberi törekvésekkel, hogy midőn Francziaország par-
lamentjében indítványt tesznek a Vat ikán melletti kép-
viseltetés abbanhagyására, a protestáns Angliában éppen 
akkor hangoztat ja egy liberális és protestáns közlöny, a 
„Whitehal l Review" a hatalmas angol nemzet ugyanot-
tani képviseltetésének előnyeit. A párat lan élénkséggel s 
az egész világon a legactuálisabb mozzanatokat r i tka ta-
pintat ta l eltaláló „Moniteur de Rome" hosszú vezérczik-
ket szentel az angol nemzeti szellem ez evolutiójának. 

— Páris városa 32 plébánia-laknak tulajdonosa, 
melyeknek értéke 4.697,806 frank. A mindent laicizáló 
vallástalan szellemnek ezek a kath. egyház szolgálatában 
levő milliók szeget ütöt tek a fejébe. Nov. 12-én Menteuil 
városi tanácsos indítványt terjesztet t elő, oda czélzót, 
hogy a törvényhozás kéressék fel aunak kimondására, 
miszerint Pár is városa az emiitett házakat a kath. egy-
háztól elveheti és iskolák s kórházakká alaki that ja át. 
Az indítvány — el fogadta to t t ! 

— Emiitettük, hogy az apostoli szentszék két jegy-
zéket intézett a hatalmakhoz az olasz antiklerikális moz-
galmak ügyében. Robilant olasz külügyminiszter, hogy 
a hatást ellensúlyozza, szintén jegyzéket intézett a ha-
talmakhoz, melyben kettőt állit : először, hogy az olasz 
kormánynak nem áll hatalmában az ily meetingek megaka-
dályozása ; másodszor, hogy a pápa ellen intézett szemé-
lyes sérelmek elfoj tat tak, (sont réprimés.) Mind a kettő 
merő hazugság. Mind a kettő egyúttal szomorú bizonyí-
téka a pápa tűrhetet len helyzetének. (Monde.) 

— A szentatya szívélyes brevével tisztelte meg a 
franczia katholikusok Párisban tar tot t XV. általános con-
gressusának feliratát, melyet Chesnelong senator, con-
gressusi elnök ter jesztet t fel ő szentsége elé. 

— A porosz állam historiographusává az elhunyt 
Ranke helyett Treitschke neveztetett ki. A Hohenzoller-
nek mindenkor jól ér tet tek ahhoz, hogyan kell a tör té-
nelmet csinálni. II. Frigyes, midőn Mária Terézia ellen a 
hétéves rabló háború t megindította, arra a kérdésre, mi-
képp fogja vállalatait az utókor előtt igazolni, ezt felel-
te : „Felszólitók egy publicis tát : ez kieszeli majd az oko-
kat ." 

— Bécsből értesülünk, hogy az also ausztriai katho-
likus iskola-egylet már 30 helyen megalakult, és Bécs 
ben 1 kath. iskolát alapitott s több apáczák vezetése 
alat t álló iskolát subventionált. Az idők különös jele 
mindenesetre, hogy az apostoli felség Laj tán- tul i székhe-
lyén egy kath . iskola-egylet filléreire szorítja a katholi-
cismust az iskolákat hata lmába keritő „felekezetlenség." 

— Az e napokban Lilieben ülésezett kath. congres-
suson szóba jö t t a jövő évben tar tandó nemzetközi ka-
tholikus tudományos cengressus is. Az ügy előadója de 
Margerie, a lillei kath. egyetem szépirodalmi karának dé-
kánja volt. Konstatál ta, hogy eddig már Német-, Olasz-, 
Spanyol- és Angolországból a katholikus tudós világ rész-
vétele biztosítva van. 10 frankkal , d'Hulstboz, a párisi 
kath . egyetem rektorához intézve, bárki protektorává le-
het e nemzetközi kath. tudományos congressusnak, a 
melynek czélja főbb pontokban bevitatni, hogy korunk 
tudományos haladása nemcsak ellentétben nincs a kath. 
hittel, sőt annak fényes igazolásaul szolgál. 

TAR TALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Ipolyi Arnold. — Dupanloup nevelési elvei. — Nyilt levél a Szent-István-Társulathoz. 
Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Ipolyi-gyász Magyarországon. — K o m á r o m - m : Nekrolog. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-

István-Társulat elnökségétől. — Irodalom : Felhivás megrendelésre. — Hivatalos. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Nagyméltóságú és főtisztelendő dr Schlauch Lőrincz szatmári püspök, v. b. t. tanácsos 
stb. urnák elnöki megnyitó beszéde. — Egyházi Tudósítások. Ipolyi Arnold. — N a g y v á r a d : Ipolyi Arnold váradi püspök elhunyta. 
— R ó m a : Confiscatio és tűrhetetlen helyzet. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-László-Társulat jubiláris közgyűlése. Irodalom: Főm. 

ft. dr Simor János bibornok, h.-primás és érsek, Szent-István-Társulati megnyitó beszédei. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Nagyméltóságú és főtisztelendő 

D r . S C H L A U C H L Ő R I N C Z, 
szatmári püspök, v. b. t. tanácsos stb. urnák elnöki megnyitó 

beszéde 
a Szent-László-Társulat negyedszázados jubileumának 

közgyűlésén. 

Tisztelt közgyűlés ! 

Huszonöt év óta segélyezi szerény társulatunk a 
kelet ta r tományaiban élő szegény kathol ikusokat és ma-
gyarokat ; huszonöt év óta t ámogat ja korlátol t tehetsé-
geihez képest hazánk szegényebb sorsú egyházait és in-
tezete i t ; de áldozatkészségében nem feledkezett meg a 
szűkölködő szent atyáról, anyaszentegyházunk dicső fe-
jéről. 

Társulatunk tehát magasztos eszmék szolgálatában 
működöt t mindig. Ma a tel jesítet t kötelesség öntudatával 
kiván számot adni sáfárkodásáról ; — és midőn ezt teszi, 
szerényen bár, de teljes önérzettel lép a magyar közön-
ség elé és kér — nem ju ta lmat , hanem elismerést. 

Huszonöt év előtt egy magyar katholikus püspök, 
Lonovics Józsefnek lelkében fogamzot t meg a magyar csán-
gók segélyezésének eszméje. Az eszme u j volt. A magyar 
közönség Körösi Csorna, a thibeti utazó és Reguly Antal, 
a finn nyelv rokonságát vizsgáló tudós emlékein és azon 
reményeken csüngöt t : hogy a magyarok őshonában még 
létezik egy faj , mely hivatva lenne it thon megfogyot t 
számát kipótolni ; de azt, hogy legközelebbi közelségé-
ben, Moldvában még 200,000 magyar él, azt kevesen 
tudták. 

Nem tudták, hogy ezen elszakadt magyarok a leg-
nagyobb veszedelemben forognak, hogy vallásukat, és 
ezzel nemzetiségöket is teljesen elveszítsék ; nem tudták, 
hogy századok hatása alatt ezeknek tekintélyes része már 
megszűnt magyar lenni, kik könyezve énekelnek és méla-
bús hangokban gyászolják a múltnak emlékei t ; a töb-
biek, akik megmaradtak — körülbelül 50,000 — néma 
szemrehányással tekintet tek magyarországi testvéreikre, 
kik őket elfeledték. 

Európa keresztény népeinek a magyarokéval egye-

sült fegyvere megszabadí tot ta ugyan Magyarországot a 
mohamedán uralom alól és visszaadta azt a nyugot i civi-
lizácziónak ; de a Balkánfélszigetet , a Duna és a fekete 
tenger közti vidéket, melyet egykor a magyar vér ázta-
tot t , mely országaival ma is még a magyar czimer ki-
egészítő részét képezi, régi á l lapotban hagyta . A törö-
kök a görögkelet i vallásuakkal vegyest lakván, mind-
ket ten hagyományaikkal , aspiráczióikkal lényegökben ke-
letiek levén, a katholiczizmusnak, a nyugot i kul tura ezen 
ki tűnő t ámpont jának it t kevés hivei ta lá l ta t tak . E s mé-
gis, mely magyar ál lamférfi ismerné félre azt : hogy 
mennyi erő rejl ik a katholiczizmusban, midőn annak czi-
vilizátori befolyása a Keletnek merev elmaradot tságával 
állí t tatik szembe ? 

Igen, a kathol ikus elemet ott terjeszteni, annak be-
folyását hatványozni, ápolni, megerősíteni azt, ami vonz-
erejénél fogva egykor e vidéket közvetlenül hozzánk kö-
töt te és tán ma a nyugot i czivilizáczióhoz ismét közelebb 
hozhatná ; — amit százados viszontagságok és mulasztá-
sok vétet tek, a nemzeti lelkesedés és áldozatkészség által 
pótolni oly tevékenységgel, mely szellemi és erkölcsi ha-
talmával a nyugoti kul turának határ jelzői t mindinkább 
kelet felé tolván, ott számunkra oly érdekkört teremtsen, 
melyre támaszkodván, állami fennállásunk legalább er-
kölcsi biztosítékait szaporíthassuk ; — mindez oly törek-
vés, mely a katholikus kötelességérzetnek, a magyar 
büszkeségnek és hazaszeretetnek legszebb feladatát ké-
pezhetné. 

Társula tunk közvetlen czélja honosaink és fa junk 
vallását és nemzetiségét a hon határain tul is fenntar-
tani. E czél alatt egy nagy nemzeti eszme rejlik, mely-
nek valósítására előbb-utóbb a nemzetnek vállalkozni 
kell, mert a ku l tura u j f a nyugotról kelet felé irányul, és 
a magyar nemzet, kell, hogy ennek előharezosa legyen, 
mert ez reá nézve életkérdés. 

""Hajdan a kard, ma a szellem, hajdan a nyers erő, 
ma az erkölcsi befolyás : hajdan a győző vas keze, ma a 
baráti viszony ; hajdan a kényszer-meghódolás, ma a mü-
veit nemzetek önkéntes közeledése : ime azon eszközök, 
melyekkel kiválólag ma az ősöktől nyert örökséget utó-

•J : 46 
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dainkra átszármaztathatjuk, a hazafiság melegével ápol-
ván azt itthon, — kulturai és erkölcsi fölényünkkel biz-
tosityán azt kifelé. 

A czél ugyanaz, mint hajdan ; az eszközök módo-
sultak. Magyarország nagysága ezer éven át, Magyaror-
szág nagysága jövőben ; ez képezi mindnyájunk büszke-
ségét, óhaját, imáját. Es e magasztos czél elérésére a Szent-
László-Társulat a katholikus vallásnak elveit, eszméit és 
erejét tar t ja legelső sorban alkalmasoknak. 

Legyen megengedve, hogy ma, amidőn nemzetünk 
nagy királyának, társulatunk védszentjének Szent-László-
nak középkori nagy alakja, fényesebben mint valaha, emel-
kedik fel szemeink előtt, hogy ma beszédemben bár rö-
vid vonásokban felidézhessem azon kor emlékét, mely az 
általános európai művelődési fejlődésben a katholiczizrnus 
behatása alatt oly fényes helyet foglalt el, melyben Ma-
gyarország az európai nemzet családtagja lett és folyto-
nos érintkezés és az uralkodó művelődési eszmék kölcsön-
hatása alatt nem csak harczi dicsőséget aratott , hanem 
az uralkodó műveltségben tényező is volt. 

Beszédem keretében nem tartozhatik korrajzot irni, 
csak általános vonásokban néhány kimagasló eszmét kí-
vánok feltüntetni, melyek jellemzésül szolgálhatnak az 
emberi nem művelődési törekvéseinek különösen a közép-
korban. Legyek kimentve, ha az ilynemű kísérlet nem 
fogna tán megfelelni annak, a mint elérni szándékozom, 
tudniillik jobb véleményt gerjeszteni a „sötétnek" neve-
zett „középkor" iránt. 

A legújabb időkig mintegy meggyőződéssé látszott 
válni azon nézet, hogy az emberi közművelődés korszakai 
közt a középkor volt a legsötétebb. Az iskolában szinte, 
mint az irodalomban azon felfogást hangoztatták, hogy 
a nyugoti római császárság bukásától a tizenötödik szá-
zad végéig a tudomány parlagon hevert, a művészet kez-
detleges szűk határok közt mozgott, a birtokviszonyok 
bizonytalanok és ziláltak voltak, a szabadság eltemetve, 
a jogszolgáltatás az önkénynek átadva, az ipar- és ke-
reskedelem néhány városra szorítva : mindez a kulturának 
oly állapotát tünteti elő, melyet nem lehet elég feketé-
nek rajzolni, hogy a valóságnak mögötte ne maradjon. 
A vallásosságnak materialisztikus kinövései az egyéni sza-
badságtól kezdve, a családi élet belsejében, a társadalmi 
viszonyokban és az országok kormányzatában oly nyo-
mást gyakoroltak, mely a türelmetlenség, a félelem, az 
üldözés minden borzalmait felidézte. 

E korra — ugy tar t ják — csak sajnálkozással kell 
visszatekinteni. 

Igy volt ez a legújabb időkig. 
M a ? ! — az országok a városok, a családok könyv-

és levéltárai megnyíltak és az annyira legyalázott kornak 
sokáig eltemetett és befalazott tanúi megszólalnak, elfe-
ledett események felelevenittetnek, elferdített tények hely-
reigazittatnak, sok állítás rágalomnak tűnik ki, sok rész-
rehajló ítélet helyesbittetik, a tudomány és művészet kin-
csei meglepő világításban állanak elő és valamint a ki-
ásott praehistorikus leletekből a kor és emberek műve-
lődési fokára vonnak következtetést: ugy a napvilágra 

hozott középkori okmányokból a világ lassankint azon 
meggyőződésre kezd jutni, hogy azon kor éppen nem volt 
oly barbár, amint az eddig jellemeztetett, hogy az egy 
lépcső volt a kulturális fejlődésben és e felfogásnak meg-
felelőleg viszonylagosan sem sötétebb, sem tudatlanabb 
nem volt, mint a mai kor, viszonyítva azon nagy hala-
dási úthoz, melyet az emberiség még hivatva lesz meg-
tenni. 

A tudomány ma még távol áll attól, hogy azon 
szálakat felismerje, amelyek egyes eseményekből egy nagy 
egészet : az emberiség életét szövik. Eszmék eszmékhez 
fűződnek és alkotják a rendszert, tettek tettekre halmo-
zódnak és képezik a történelmet ; de sem amazok, sem 
ezek kiszakítva az "egészből nem adhatják meg a kulcsot 
valamely kor jellemét teljesen és igazságosan megítél-
hetni. Az emberi nem élete egy nagyszerű organizmus, 
melynek éppen ugy megvan a maga fiziologikus egy-
másutánja, mint bármely élő testnek. 

Semmi organizmus nem lép készen a világba : fej-
lődik lassan, mignem tökélyre jut, a fejlődésnek fázisait, 
mint szükségeseket a természet kívánja meg. Es azért az 
időnkénti kulturfok, melyet az emberiség egy vagy a 
másik században elért, nem képezheti okát a vádnak, 
nem levén kizárva, hogy későbbi századok a XIX. szá-
zadnak gyenge vagy sötét pontjait kiemelvén, annak vi-
szonylagos elmaradottságát tán joggal vitathatnák. 

A középkorban a mélyebben kutató szellem a nyu-
gati keresztény világnak egy olynemü nagyszerű moz-
galmát észleli, mely nem pusztán a vallási térre volt 
korlátozva, hanem a szó teljes értelmében általános és 
mélyen járó hatásában a modern kulturának előkészítő, 
mozgató ereje lett. Mert akár az evolúczió elméletét al-
kalmazzuk a művelődési történelem ezen korszakára, ugy 
amint azt az ujabb tudomány az emberi lét minden 
ágaira nézve teszi ; akár az emberiség nevelésében egy 
magasabb kéz, az isteni gondviselés vezetését fogadjuk 
el : — mindkét esetben a középkor, különösen a XII. 
századtól kezdve az emberi szellem csodálatos vergődését, 
szívós kitartását és a nyers erő elleni küzdelmét és győ-
zelmét a legérdekesebb, és hozzáteszem, a legfényesebb 
világításban tünteti elő. Es ezt állítani lehet még akkor 
is, ha csak száraz adatokban csoportosítanék az egyes 
kimagasló tényeket, vagy szellemi vivmányokat, melyek 
a középkort oly annyira emelik. Árnyoldalai mellett, — 
melyektől a XIX. század sem ment — oly fénypontjai 
vannak, melyek intenzív hatásukkal a mai műveltebb 
korra is átvilágítanak. 

Minden korszak az elvek magasztosságától és az 
eszmék nemességétől nyeri jellegét és becsét, és az em-
beri ész és az emberi szív annál nagyobbaknak tűnnek fél 
előttünk, mennél nagyobb szorgalommal és erőfeszítéssel 
igyekszik a tudományt előbbre vinni, vagy a nagy kedély-
életet nemesíteni. Emeli a kornak becsét még az, ha az 
elvek és eszmék oly magasztosak, hogy valósításuk 
a jövő századokban is a törekvésnek legszebb feladatát 
képezi. 

Európa ma a műveltségnek magas fokán áll, de 
azért jogosítva érezheti-e magát Göröghont barbárnak 
nevezni, mert a jólét anyagi kifejlődésében nem állott a 
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mi felfogásunk magaslatán ; de melynek klasszikusai ma 
is a kedély és jellem műveltségét illetőleg páratlan ha-
tással birnak, melynek formai érzéke, a szobrászat fenn-
maradt remekeiben ma is utánozhatatlan ? Vagy nem in-
kább azért becsüljük Görögországot, mert bár elenyészett, 
mégis bölcsészete és művészete túlélte őt és ma is tárhá-
zul szolgál bölcsészeinknek és művészeinknek ? — Róma, 
a nagy Róma kölcsönzött műveltséggel birt, mert mű-
veltsége görög eredetű és színezetű volt ; de kormány-
zási bölcsesége és jogélete ma is bámulatunk tárgyát ké-
pezi és alig van jogi kódex Európában, melyben nem a 
római jogelvek jutottak volna kifejezésre. Es Rómának 
nem voltak árnyoldalai ? — Elfeledhetjük-e azon kor 
megítélésében például a rabszolgák lealázó helyzetét ? 

A középkor elején a népvándorlás a társadalmat 
majdnem alkatelemeire felosztotta. A fegyverjog, mely az 
erősebb joga, uralkodott majdnem három századon át 
(476 Odoaker, 768 Nagy Károly.) Amit a római kultura 
nagyot teremtett, az vagy eltiportatott , vagy a zárdák 
falai közé menekült. Durvaság és vadság jellemzik e kor-
szakot. A régi czivilizáczió elmerült, u j népek u j néze-
tekkel, u j szokásokkal léptek a küzdtérre, alakítottak efe-
mer országokat, birodalmakat, melyek ugyanazon erő 
által, mely azokat teremtette, leromboltattak. Minden forrt , 
semmi sem volt állandó. Nép népet haj tot t , mint a há-
borgó tenger hullámai űzték a hullámokat, országok 
támadtak, hogy romjaikon ujak allapittassanak, hősök 
tüutek föl, hogy elbukjanak és más hősöknek adjanak 
helyet. 

Egy állott mozdulatlanul az alapjaiban feldúlt euró-
pai népözönben : a katholiczizmus és annak feje a római 
pápa. 

A byzanti császártól elhagyatva, a keleti egyház 
féktelen ambicziója által folyton nyugtalanitva, az egymást 
felváltó hunok, longobárdok és vandalok által zaklatva, 
kifosztva, de meg nem törve állott fenn és őrizte nem 
csak a vallásnak magasztos hagyományait, hanem a tu-
dománynak kincseit is. Pár ta t lan történetírók, még ellen-
ségei is, igazságot szolgáltatnak neki e tekintetben, mint 
az egyedüli tényezőnek, mely megmentette Európa szá-
mára a czivilizácziót. Es ha e három századát a vándor-
népek rombolásainak „sötét" névvel illetjük is: akkor 
ne feledjük, hogy e sötétséget nem az egyház idézte föl, 
sőt hogy éppen az egyház volt az. mely mint égő szö-
vétnek központul szolgált minden szépnek és nemesnek, 
ami a fegyver öldöklő hatalma elől nála menedéket ke-
resett. 

A zárdák voltak mindmegannyi kimagasló pontok, 
amelyeknek falai közt a tudomány és művészet ápoltat-
tak. Szerzetesek másolták a klasszikusokat és tanitották, 
szerzetesek irtották az erdőket és művelték a földeket, 
foglalkoztak az épitészettel, áliitották elő a legszebb mü-
faragványokat. Herder szerint: a római hierarchia nélkül 
Európa mongoli sivataggá vált volna, ő levén az egye-
düli müveit, ki a műveltséget az utókornak közvetitette, 
és ha a pápaság a nvugoti császárság bukása idejében nem 
lett volna, a középkor második időszaka — a renaissance 
lehetetlenné vált volna. 0 képezte a hidat, melyen át a 
művelődés a barbárság elől biztos helyre menekülhetett, 

és ismét ő képezte a médiumot, melynek segítségével a 
művelődésnek lehetővé tétetett ú t já t tovább folytathatni. 

A katholiczizmus állását ezen három században nem 
aszerint kell megítélni, hogy láthatólag mit teremtett , 
mert ' a zavarok közt nem annyira az építésre, mint in-
kább a meglevőnek lehető megőrzésére kellett gondolnia, 
— hanem inkább aszerint, hogy tekintélye és befolyása 
által megelőzött sokat, ami tán végzetessé lehetett volna 
az akkori európai társadalomra és magára az utókorra. 

Nagy Károly megkoronáztatása után nyugodtabb 
és szilárdabb viszonyok állottak be. Az emberi szellem 
megkezdette ismét szizifusi munkáját , mint ezt tennie kel-
lett a hajdanban, amidőn egy-egy fényes czivilizáczió el-
merült, azon különbséggel, hogy a középkor második 
felében egy hatalmas támpontja volt a katholiczizmusban, 
mely kettőben volt örököse a hatalmas Rómának : az 
egyik volt, hogy megőrizte a római társadalmi és jogi 
életnek vázát ; a másik, hogy valamint Róma a meghó-
dított tartományok individualizmusát kímélte, ugy az uj 
Róma az egyénnek ősszellemi és erkölcsi fejlődését össz-
hangzatos egységben előmozdítván a szabadságot előké-
szítette, de egyúttal fokozatosan a megtért tartományok-
ban és országokban azoknak sajátságait tisztelvén, a val-
lási kapocs fenntartásával függetlenségöknek és szabad-
ságuknak legerősebb védője volt. 

Az egész középkorban a társadalom szerkezete a 
hűbéri jogon nyugodott. Vastag Károly khar tá jában mint 
uj birtokrendszer tűnik fel legelőször. (884.) Kopasz Ká-
roly alatt az örökösödés elvére lett fektetve (877.) és 
elterjedt egész Európára ugy, hogy Guizot szerint a X. 
században nyerte azon szilárdságot, mely mintegy nagy-
szerű politikai rendszer uralkodott a legújabb időkig. 

Róma a földbirtok viszonyait a rabszolgaságra ala-
pí tot ta és ez oly kihatással volt az egész társadalmi vi-
szonyokra, hogy az ipar is mintegy a földhöz, a gö-
röngyhöz tapadó foglalkozás lett. Rabszolgák művelték a 
földet, de ők készítették egyszersmind az arra szükségelt 
eszközöket, ők teremtették elő a minden néven nevezendő 
élelmi czikkeket ; ügyvezetők, fölügyelők, birtokosok kép-
viselői is rabszolgák voltak. 

A hübérviszony, mely az európai népek politikai 
és jogi fejlődésére oly roppant fontossággal birt, mely a 
népek államéletén szazadokon át uralkodott, a társadalmi 
viszonyokat teljesen átalakította és még ott is, ahol tény-
leg és jogilag megszűnt, utóhatását ma is még gyako-
ro l ja : — ezen hübérviszony keletkezését igen nehéz meg-
határozni. Ugy látszik, a római birtokrendszer a legna-
gyobb befolyással volt reá. Az uj foglaló tudniillik fegy-
verrel szerezte birtokát ; de annak megvédését a földbir-
tokon talált rabszolgákra nyugodtan nem bízhatta : ter-
mészetszerűleg tehát és mintegy kényszerítve, azokat, 
valamint fegy verszolgáit bizonyos földbirtok-részlettel meg-
ajándékozta, fenntartván magának a tulajdonjogot és kö-
vetelvén jobbágyaitól a hűséget, őket az által szoros kö-
telékkel magához csatolta. Tehát nagyobb szabadság, és 
az emberi önérzetnek a keresztény elvek befolyása alatti 
nagyobb kimélete mellett oly viszony fejlődött ki az u r 
és a jobbágy között, mely a középkorban a társadalom 
rekonstrukcziójának úgyszólván conditio sine-qua-non-ja 
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volt. A hosszú zavarok megszűnésével a katonai élet még 
nem szűnt meg, de maga a győzedelmeskedő katona, aki 
a prédából birtokot, várat vagy kastélyt szerzett, érezni 
kezdette, hogy kalandos élete csak a földbirtok állandó-
ságában találhatja végét, csak annak müvelésében talál-
hatja családi hajlamainak és életének létfeltételeit. Az 
ebből keletkezett nyugodtabb élet, a harczias foglalkozás 
gyérülésével beállott nemesebb gondolkozási irány kiin-
duló pontját képezte a haladó czivilizácziónak. — A hatal-
mas hübér-urak várainak, kastélyainak közelében letele-
pülő hűbéresek az ipar- és kereskedelemre adván magu-
kat, lassanként több szabadságot és nagyobb független-
séget nyertek és igy csiráját képezték a polgári elemnek, 
mely oly hatalmas lendületet adott a haladásnak és te-
remtette a virágzó városokat, mint megaunyi központjait a 
műveltségnek. 

A jelzett fejlődés azonban csak lassan, nagy vajú-
dások közt, sok katasztrófák közbenjöttével, erős harczok 
után, melyekben olykor a barbár hajdan az emberi mél-
tóság rovására diadalmaskodni látszott, történt. Eszmék 
lassan érlelődnek és a czivilizáczio menetének határjelzői 
igen nagy távolságban állanak egymástól. 

Ami azonban a viszonyok szeliditésére, szilárdítására 
és szabadság érdekébeni fejlődésére oly hatalmas és rész-
ben oly jótékony befolyással volt, az a római jog és az 
egyház volt. 

A római jog, eltekintve a rabszolgaságtól és a gyer-
mekek szülői iránti, valamint a házastársak közti viszony-
nak kevésbbé nemes felfogásától ; — eltekintve attól, 
hogy büntetőjoga hideg és barbár volt: — magánjogi 
irányában páratlan és nagyszerű volt. Rendelkezései a 
kánonjogba felvétettek, az egyház által alapított egye-
temeken taníttatott és igy lassankint az életbe át lett 
ültetve. Nem ismerem félre azon kedvezőtlen befolyást, 
melyet a római jog szabványai gyakoroltak a germán 
keresztény szokásos jogra, mely felfogásban oly nemes, 
rendelkezéseiben oly humánus, a magasztos érzelmeknek 
az emberi méltóságnak megőrzésére intézett szabályaiban 
mindenesetre magasabban áll a római jognál ; — de más 
részről nem zárkózhatom el azon bámulatos rendszer mél-
tánylásától, mely a római jogban különösen a birtokjogot 
illetőleg nyilatkozik. 

De az egyház is, mint szellemi világhatalom, nivel-
láló törekvésével sok ellentétet megszüntetett, sok rom-
bol ó törekvésnek élét vette, mivel a háborús időkben a 
tudomány majdnem egészen a világiaktól a papság ke-
zébe ment, lassanként oly tekintélyre tett szert, mely 
előtt a népek és azok fejedelmei önként meghajoltak, ha-
talma növekedett, mindinkább szélesebb körökre terjedt 
és igy az összes társadalmi viszonyokat elveivel, eszméi-
vel mintegy átszellemitette. 

Ennek a következménye volt, hogy noha a hűbéri 
jogot nem az egyház teremtette, mégis befolyásával oly 
eszméket kötött hozzá, mely eszmék a hűbéri jog meg-
szűntével is fennmaradtak és a mai társadalmi viszonyok-
ból ki nem küszöbölhetők anélkül, hvgy azok meg ne 
rendittessenek. 

Már Michelet megjegyezte, hogy a feudaljog mint-
egy a földnek vallása volt, tehát a földbirtok oly szent-

nek tekintetett, melyhez hozzányúlni vallás-elleni bün. A 
feudaljogban a föld volt minden. — A feudaljog meg-
szűnt, de félreismerjük-e a tulajdonjog szentségét ma, 
mint létföltételét az államoknak, mint atributumát a sze-
mélyes szabadságnak, mint az egyedüli konzervatív ele-
met az emberi és társadalmi átalakulások hullámzásai-
ban? Tagadhatjuk-e, hogy a jólét fejlődése, a tudományos 
törekvés előfeltétele, a nemzetek hatalmának alapja, a 
hazaszeretet kútforrása — a tulajdonjog szilárdságában van ? 

Nem szükséges éppen, hogy valaki magát egy vagy 
más várlak hatalmas urának érezze ; elég, hogy földbir-
toka legyen, melyben a pénz és más értékek változandó-
sága közepette magát a jövőre nézve biztosítottnak érezze ; 
de hogy érezze egyszersmind, mily nagyfontosságunak 
kellett lenni a középkorban azon elvnek, mely a föld ve-
szélyes feldarabolását éppen a hűbéri jog által lehetet-
lenné tette ? 

Egyes családok hatalmának fenntartása és innen ki-
hatólag sok nemzetek fennállásának záloga éppen a bir-
tok oszthatlanságában feküdt, ennek ellenkezője az egész 
nemzet gyengeségét vonhatta volna maga után. 

A földbirtok ma is a konzervativizmus főtámasza, 
és én nem hiszem, hogy az ennek ellenében előszeretet-
tel vallott szabadelvű felfogás a mai nap szocziális vi-
szonyoknak nagyobb szilárdságot kölcsönözne ? — Vájjon 
ami a középkorban a harczi, folytonosan megujuló zava-
rok közt bizonyosan megbízható hátvédet képezett, vál-
jon az ma a műveltségnek azon magaslatán, a melyen 
állunk és a melyen a végletekre való hajlandóságot alig 
tagadhatjuk, nem szolgálna-e mentő deszka gyanánt, ha 
a feloszlató szocziális elemek túlsúlyra vergődnének ? 

A hűbéri viszonyokhoz az egyház jótékony befolyá-
sánál fogva még más nemesebb, az ember egyéni jel-
lemére vonatkozó eszmék lettek csatolva: a hűség, az ál-
dozatkészség, az élet azon kelleme, mely a vár urát véd-
nökévé, sokszor atyjává tette jobbágyainak : — mindezek 
oly, a kedélyéletre mélyenható viszonyokat teremtettek, 
melyeket a mai, az önzésre törő nemzetgazdászati irány 
nem ismer. 

Nem tagadom, sőt ismétlem, hogy e viszonynak, 
e kornak, e rendszernek voltak árnyoldalai, — de mely 
kornak nem volnának ? Igy a hűbéreseket a rabszolgák-
kal hasonlitják össze és azt sötét színekkel jellemzik. Ha 
azonban a külszint a lényegtől elválasztják, e különbség 
nagyon feltűnő ; és kérdem : korunknak nincsenek bizonyos 
tekintetben rabszolgái ? 

A haladó czivilizáczio, mely a kézi munkát mind-
inkább a gépekkel cseréli föl, nem rontotta-e le a mun-
kában rejlő szabadságot ? A becsületes munka a szabad-
ságnak volt mindig panaceája, példa erre a középkori 
városok, hol a munka emberei közt csírázott és virágzott 
a szabadság. Pedig akkor nem uralkodott a munkabér 
ércztörvénye (eherne Lohngesetz) mint ma, a midőn a 
munkásnak bére alig annyi, hogy belőle megélhessen. 

Mennyi büszkeség, mennyi önérzet feküdt a közép-
kori munkásnak azon öntudatában, hogy a mit alko-
tott, az egész lényegében és részeiben, konczepcziói-
ban és kivitelében saját képzeletének, saját szelle-
mének, saját szorgalmának müve; müvében önmagát 
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látta és az emelte az ő, és emelte müvének becsét; — 
ellenben mennyi erkölcsi depresszió lakbatik egy lélekben, 
mely a gép mellett magát is mintegy gépnek érezvén, a 
munkaosztás elvénél fogva csak részeket lát. az egészet 
ritkán, a müvet egészben soha sem vallhatja magáénak 
és ugy tetszhetik magának, mint aki szizifusi munkát kezd 
és soha be nem fejez. — Melyik nemesebb, melyik eme-
lőbb a kettő közöt t? Es midőn konstatáljuk, hogy ez 
korunknak egyik sötét pontja, fogjuk-e azért a XIX. szá-
zadot sötétnek nevezni ? 

A hübér-rendszer nem mindenütt volt egyenlő. A 
legtisztább alakban létezett Frankhonban és Lombardiá-
ban, némi eltéréseket mutatott Németortzágban, lénye-
ges különbséget Magyarországban. Azonban itt is a ki-
rály volt a tulajdonjognak kútforrása, ugy hogy tőle eredt 
és hozzá tért vissza. Az adományozási rendszer, mely 
1848-ig uralkodott, össze volt kötve a hűség, a fegyve-
res segedelem és egyéb polgári kötelezettségekkel. A 
haladó szellem azt lassankint mindenütt darabokra törte, 
de nem birta egészen elenyésztetni. Alapeszméi ma is 
uralkodnak. A tulajdonjog ma is az ember személyiségé-
től elválaszthatlan szent jognak tekintetik, mint a kö-
zépkorban, és az államok ma is védekeznek azon szociális 
őrjöngés ellen, mely a tulajdonjogot lopásnak nevezvén, 
annak felosztását és végtelen parányokra való eldarabo-
lását zászlajára tűzte. 

Magyarországban pedig éppen nem alárendelt kér-
dés: vájjon amit középkori törvényhozásunk a javak el-
oszthatlansága és ennek következtében magyar családok 
kezében való biztosítása iránt tett, oly avult intézmény-e, 
hogy annak lerontását a szabadelvüség dicsőségeért ja-
vasolni lehetne ? Ezen középkori eszme ma inkább mint 
valaha Magyarország létkérdésében egyike a konzervatív 
elemeknek. 

A középkornak egy másik érdekes jelensége a pá-
paság mint legfőbb szellemi hatalom és a római germán 
császárság, mely központosította magában a legfőbb ha-
talmat, anélkül, hogy a hűbér fejedelmek és tartományok 
függetlenségét lerontotta volna. Bármily nagy lett legyen 
adott alkalommal a pápa és a császár közti ellentét, szo-
ros kötelékek fűzték mégis egymáshoz az egyházat és a 
hübérállamot. A világnézlet egy volt, mely a viszályok 
szenvedélyességében sem volt megtagadva, és e világnéz-
let magasztos és nemes volt. Hogy mily eszményi felfo-
gás uralkodott ezen intézményről, azt a középkornak egyik 
legfényesebb lángesze utánozhatlan módon hagyta reánk. 

E lángész Dante ! 
Dante „Divina Comedia"-ját tanulmányozni annyit 

tesz, mint a középkor egész szellemi életét, társadalmi 
nézeteit, politikai harczait egy nagy synthesisben áttekin-
teni. Es ha azon akár vallás-, akár állambölcsészeti, akár 
társadalmi eszméket, melyek a költeménynek kiindulási 
pontul szolgálnak, költői nyelvükből kivonjuk, azok olya-
noknak fognak feltűnni, melyek a középkor sötétségének 
becsületére szolgálnak. 

Egy Isten, egy császár, egy hit, egy birodalom, mely 
vallási takintetben a pápa, világi ügyekben a császár ál-
tal kormányoztatik. Ez volt a középkori uralkodó világ-
nézlet. A kereszténység akkor nem pusztán tanulmány 

volt ; az Európának életrendje volt ; oly mélyen áthatotta 
az elméket és sziveket, hogy az államot csak mint keresz-
tényt foghat ták föl. Ezen keresztény államban a két ha-
talomnak, az egyházinak és világinak különállása nem el-
lentétesen, hanem a legszebb összhangzatban gondoltatott. 
A pápák mindkét hatalomnak isteni eredetét és méltó-
ságát, mindkettőnek saját ügyeikben függetlenségét hir-
dették. A Hohenstaufok ezen általános meggyőződés elleni 
reakcziója a pápaság diadalával végződött. 

Dante az egyház és állam közti eme harmonikus 
viszony meleg szószólója volt és bánkódva sir, mert az 
egyház elvilágiasitását és a császárság hanyatlásának kez-
detét látta. 0 a két kornak mintegy válpontján állott. 
Fájdalommal látta az egyház elleni harczot, a hűbéresek-
nek és városoknak fellázadását a császári hatalom ellen, 
és igy ezen összhangzatnak megbontását. Oda mutatott 
a hübérrendszerbén rejlő nemzeti függetlenségre, mely-
ben a világbirodalom szétbomlását látta. A nagy költő 
művében korának szive lüktet. Társadalmi korrajz költői 
mezben. 

Es azért Dante müvében az egész középkornak szellemi 
tevékenysége, a bölcsészet, az ó-kor klasszikusai, a scholasz-
tika, az emberi szellemnek ez elleni vergődése, de mindenek 
fölött a kereszténység, a mint az mint a legmagasztosabb 
tényező, a sziveket teljesen meghódította legmélyebb nyil-
vánulása fekszik. „Hatalmas szelleme átkarolja a multat, a 
jelent, a jövőt, államot és egyházat, császárságot és a 
pápaságot, hitet és tudományt, bölcsészetet, hittant, sza-
badságot és malasztot, ethikát és politikát, szellemet és 
természetet . Minden egy legmagasztosabb czélnak szolgá-
latában áll, melyre Dante, Virgilnek és Beatrice-nek ve-
zetése alatt, és Danteval az egész emberi nem törekszik, 
tudniillik a béke, mely a tévedéstől és bűntől való sza-
badságban nyilvánul. (Hettinger.) A későbbi századok 
nagyobb költőt nem mutatnak. 

Az egyensúly a két hatalom közt — ez volt felfo-
gása a pápáknak és ha az megzavartatott, nehéz harczok 
követték. A két hatalomnak egyensúlya a középkorban 
az ujabb közjogi felfogásnak nyitotta meg útját, mely 
abban talált és ma is talál kifejezést, hogy az egyház 
önkörében éppen oly független, mint az állam, hogy 
mindkettő nem harczra, hanem az emberiség érdekében 
összhangzatra és békére vannak utalva. 

Az ujabb államjogi elméletek sem mondhatnak mást, 
min t : a vallás nem sértheti az állam jogait, az állam 
nem intézkedik a vallás és lelkiismeret dolgaiban, A dua-
lizmus ezen eszméje a középkori legnagyobb, és hozzáte-
hetni, legegyháziabb szellemű férfiak nézetével találkozott. 

IX. Gergely pápa Germán Patriarchához intézett 
iratában ezen dualizmusra mutatott , melynek feladásával 
a keleti egyház a császárok rabszolgája lett. E dualizmus 
megbontása ma sem vonna maga után más következése-
ket, -mint a középkorban. 

A császárság hanyatlásával a hübérrendszerben rejlő 
függetlenség csirája mindinkább fejlődött, és kezdetét vette 
a nemzetek függetlenségének aerája ; de más tekintetben 
a katholiczizmus azon alapelve, mely szerint mindenki 
szabad cselekvéseiért önmaga felelős, következetesen fej-
lesztve az egyéni szabadságra vezetvén : kezdődött egy 
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ujabb kor, a renaissance kora, amelyben a nemzeti indi-
vidualizmus szintén, mint az egyén, szabad tevékenységűk-
ben versenyre kelvén, létre hozták a tudomány, a mű-
vészet, a kereskedelem és ipar ama fényes alkotásait, 
melyek a sötét középkort az emberi nem legszebb élet-
korszakai közé helyezték. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

IPOLYI ARNOLD 

A nagyváradi latin szertartású székesegyházi káp-
talan és az egyházmegye papsága mélyen megszomorodott 
szivvel jelenti nagyméltóságú és főtisztelendő Ipolyi 
Arnold nagyváradi latin szertartású megyés püspök, hit-
tudor, pápai t. kamarás, ő császári és apostoli királyi 
felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a vaskorona-rend 
első osztályú lovagja, a magyar tudományos akadémia 
igazgató- és rendes tagja, az országos közoktatási tanács, 
a magyar történelmi- és régészeti társulat elnöke, a Kis-
faludy-társaság és több hazai- és külföldi társulat tagjá-
nak, élete 64-ik, áldozárságának 40-ik, püspökségének 
16-ik, váradi püspökségének első évében, agyszélhüdés 
következtében — általános föloldoztatás után — 1886. 
évi deczember 2-án délutáni 1 órakor váratlanul történt 
megdöbbentő gyászos elhunytát. A megboldogult tetemei 
folyó hó 9-én, reggeli 9 órakor fognak a püspöki szé-
kesegyházban tartandó engesztelő szent mise-áldozatok 
bemutatása után •— végakarata szerint — a váradi püs-
pöki székesegyház sirboltjában nyugalomra tétetni. Benne 
szentegyházunk — kiváló apostolát, — hazánk — nagy 
fiát, — a tudomány jeles munkását és a művészet — 
bckezü pártfogóját s i r a t j a : Az örök világosság fényesked-
jék neki! Áldás emlékén! Nagyváradon, 1886. deczem-
ber 4-én. 

I Nagyvárad, decz. 4. 1985. sz. Ipolyi Arnold 
váradi püspök elhunyta. — 

A nagyváradi l. sz. egyházmegye tiszt, papsá-
gának üdv az Urban ! 

Tetszett a végzéseiben kifürkészhetetlen, de sz. 
akaratában nem birálható isteni Gondviselésnek, 
hogy a nagyváradi 1. sz. egyházmegye ismét ár-
vaságra jusson, újra gyászt öltsön. 

Az esemény súlya alatt megrendülve, váratlan 
volta feletti megdöbbenéssel hozzuk az egyházme-
gyei tiszt, papság tudomására, hogy kit az apostoli 
szentszék és az apostoli fejedelem kegye egyház-
megyénknek főpásztorul adott ; kinek kiválasztatá-
sát egyház és haza osztatlan zajos öröme üdvözlé ; 
kinek atyai jobbját alig nehánv hónap előtti beik-
tatásakor a fiúi hódolat és szeretet csókjával illet-
tük ; kit immár büszkén vallottunk magunkénak, s 
kinek A árad ős püspöki székében főpásztori kor-
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mányzásához nagy alkotások legbiztatóbb reménye 
fűződött : Ipolyi Arnold, kegyelmes püspökünk és 
atyánk, miután a nagyváradi 1. sz. egyházmegyét 
alig fél évig kormányozta, e hó 2-án, midőn lan-
kadatlan apostoli tevékenysége közben a papnövel-
dében meghallgatott próbaszónoklatokról hazatérve 
maga is karácsonyi szentbeszédének összeállításával 
foglalkoznék, délutáni 1 órakor agyszélhüdésben hir-
telen elhunyt. 

Gyászol a haza, melynek ő állambölcseség si-
kereit nyújtot ta hü fia és oszlopa, — gyászt öltenek 
a tudomány, művészet és ipar csarnokai, melyeknek 
fölkentje, mecaenása és előharczosa, — gyászba bo-
rulnak legvirágzóbb századaink egyházi műemlékei, 
melyeknek látogatója, legalaposabb ismerője és is-
mertetője, helyreállítója és donatora, — sirnak a 
jótékonyság intézetei és a szegények, kiknek támo-
gatója és legkészségesebb gyámola volt ; — de a 
legméltóbb fájdalmat mi érezzük, Ja gyász legna-
gyobb része mienk, kiknek ő főpásztorunk és atyánk 
volt ; kik rövid itt léte alatt is éreztük leereszkedő 
nyájasságának, testvéries szeretetének, gyöngéd figyel-
mének melegét; hallottuk nemes nagy lelkének min-
den szépet és jót felölelő s messze kiható terveit, 
egyházmegyénk felvirágoztatására irányzott törek-
véseit, ugy hogy elmondhatjuk: multis ille bonis 
flebilis occidit, nullis flebilior, quam nobis ! 

Miután a megrendítő csapás első hatásai alatt 
veszteségünk nagyságát vázolni meg sem kísérel-
hetjük, addig is mig a továbbiakat hivatásunkhoz 
képest megteendjük, ezennel arról értesítjük az 
egyházmegyei tiszt, papságot, hogy elhunyt fő-
pásztorunk temetése f. hó 9-én délelőtti 9 órakor 
leend, s kérjük egyrészt arra, hogy e szomoru ese-
ményt a közbeeső ünnepnapon hozzák a híveknek 
is tudomására, felhiván őket a boldogult főpász-
torért imára; másrészt, hogy amint csak a körül-
mények engedik, paptársaink a temetésen minél na-
gyobb számban jelenjenek meg. 

Legyen Isten, a sz. Szűz és sz. László párt-
fogása mellett az elköltözöttnek annyi munkájáér t , 
jótéteményeiért és sz. törekvéseért az ő méltó nagy 
jutalma, s fogadja őt be örök világossága teljes 
fényébe ! Nagyváradi l. sz. Káptalan 

Róma. Confiscatio és tűrhetetlen helyzet. — A kegyes 
alapítványok kezelésének ujabb változtatása az olasz 
szabadelvű sajtó részéről a most egybegyűlt olasz kamara 
egyik legsürgősebb feladatául jeleztetik. Tajani igazság-
ügyminiszter szándéka az összes egyházi vagyont, a püs-
pöki paloták és plebánia-lakok kivételével, állami jára-
dékokká átváltoztatni, melyek jövedelme bizalmi férfiak 
által kezeltetnék. E törvényjavaslat czélja könnyen fel-
ismerhető. Az állam számára uj jövedelmi forrásokról 
kell gondoskodni, tekintet nélkül arra, hogy a szegények 
tulajdona kegyetlen kézzel elraboltatik. A kegyes alapít-
ványok évenkint 90 millió frankot jövedelmeznek, s eze-
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ket az állami pénztár jól felhasználhatja. Ezért fedezett 
fel a kormány az alapítványok kezelésénél különféle vissza-
éléseket, hogy igy feljogosítva érezze magát azok ke-
zelésére Ez ujabb bizonyítéka a kormány jóakaratának (?) 
a katholikusokkal szemben. 

Az olasz kormánynak naponként mindinkább tapasz-
talható egyházellenes magatartásával szemben, valóban 
bámulni kell a hivatalos „Italie" szemtelenségét, mely a 
tényekkel szemben azt merészeli állítani, hogy a kormány 
nem bűnrészes az antiklerikális mozgalmakban. Az „Os-
serv. Rom." ez okból heves vitát folytat nevezett hirlap 
ellen, kiemelvén, hogy ha a kormány -— mi kétségbe-
vonhatatlan — az egyház ellen küzd, tulajdon enyészetén 
dolgozik, mert aláássa a monarchikus princzipiumot, mely 
rá nézve a legerősebb támasz. Sok égő anyag hordatik 
össze, mely nem csupán Olaszországra, hanem az összes 
európai államokra vészhozó lehet. A vadállatok, melyek 
ordítása jelenleg hallható, sokkal veszélyesebbek a kor-
mányra, mint a pápa és papságra nézve. A pápa nyilvá-
nos meggyalázását a hatalmaknak mint halálos sebet kel-
lene tekinteniük, mely a monarchián mint olyanon, és 
magán a tekintély elvén ejtetik, tekintet nélkül az egyes 
országban uralkodó kormányformára nézve. Oly esztelenség 
mint a római Colosseumban a keresztények mészárlását 
megnézni s ahhoz tapsolni, midőn egy pápa megkinoz-
t a t i k . . . A Vatikán foglya védetlen, büntetlenül megtá-
madtatik és kigunyoltatik ; de nem védetlen ama kéz, 
mely a caesari paloták füstölgő romjaira e szavakat irta : 
Isten igazságossága ! 

A „Moniteur de Rome" helyeselve az „Osserv. Rom." 
nyilatkozatát, a helyzet komolyságának jellemzéseül a „Fi-
garo" következő nyilatkozatát közli: „Az olaszországi kü-
lönféle antiklerikális mozgalmak bizonyítják, hogy mind-
eddig még sohasem tanúsítottak az egyház ellen annyi 
gyűlöletet és vad szenvedélyt. Valóban mélyen megszo-
moritó az mennyi durvaság követtetett el a pápa ellen . . . 
A részvétlenség, melylyel a hivatalos Olaszország a radi-
kálisok e vad. őrjöngő iizését nézi, valóban a pápa tü-
relmét kimerítheti. " 

A két római hivatalos lap e nyilatkozata elég bizo-
nyíték a pápa súlyos helyzetének feltüntetésére. Ez eset-
ben egyedül a hatalmak gyors, tetterős tiltakozása hoz-
hatna segítséget és szabadíthatná meg a pápát tarthatatlan 
helyzetéből. Közli dr Ott A. 

KATH. EGYLETI ELET. 
A Szent-László-Társulat 

j u b i l á r i s k ö z g y ű l é s e . 
— Decz. 6 és 7. — 

Erről beszélt f. hó 7-én az összes fővárosi napi-
sajtó — és beszélni fog még igen sokáig a katholikus 
sajtó és társadalom. 

Mert ez a százakra menő fényes közönség jelenlété-
ben tartott jubiláris közgyűlés, a mint u j korszakot lát-
szik nyitni a Szent-László-Társulat történetében : ugy 
példájának évről-évre megujuló utánzása lassan-lassan fel 
fogja deríteni majd hazánk egére a katholikus gyülésezések, 
a virágzó kath. társas élet delelő napját. 

Főmomentumai e nevezetes közgyűlésnek nm. és 
ft . dr Schlauch Lőrincz nagyszabású és tanulságokban 
mázsás sulyu elnöki beszéde,, gr. Zichy Nándor urnák v. 
elnökké megválasztása, dr Balogh Sándor v. alelnök-
nek a pápai szent-Gergely-rend lovagkeresztjével ün-
nepélyes feldiszittetése és dr Wolafka N. titkári jelentése 
vala a Szent-László-Társulat negyedszázados történetéből. 

A mesteri intentióval és még mesteribb conceptió-
val alkotott beszédet lapunkban is élvezhetik t. olvasóink. 
A társulati t i tkár terjedelmes és részletes jelentéséből kö-
zölni fogjuk a kiválóbb adatokat. 

A Szent-László-Társulat közgyűlését másnap zárt-
ülésben folytatta és bevégezte. Ti tkárrá , az eddigi igazán 
fáradhatatlan id. titkár, dr Wolafka N. ur választatott 
meg. A választmány következő uj tagokkal egészíttetett 
k i : dr Steiner Fülöp, Ráth Károly főpolgármester, Ka-
mermayer K., Gerlóczy K., Királyi Pál, Wekerle S., Bo-
gisich L., Németh P., Barthay E., Polónyi G., Kanovics 
B., Nóvák L. 

Áldás legyen dr Schlauch L. püspök ur életén, a 
a ki a Szent-László-Társulat életében Lonovics redivivus-
n ak bizonyult. 

IRODALOM. 
„.*„. Főmagasságu és főtisztelendő dr Simor JánOS 

bibornok, herczeg-primás és érsek, a Szent-István-Társulat 
fővédnökének e társulat nagy gyűlésein mondott MEG-
NYITÓ BESZÉDEI . Budapest, kiadja a Sz.-I.-T. 1886. 
N. 4-r, VIII . 94. 1. 

Monumentális mü : olyan, mint jubileuma volt annak 
a magas személynek, a kinek örökbecsű szónoki alkotásai 
vannak itt egybegyűjtve. Méltó a Szent-István-Társulat-
hoz. Teljesedjék a gyönyörűen irt előszó hő óha ja : „le-
gyen e mü — buzditója a katholikus közönségnek a kath. 
vallásosság és a hazafiság nem ritkán rögös ösvényén !" 

= Jézus Krisztus, s neve lő tanitók eszmény-
képe. Ir ta dr Steinberger Ferencz, a szatmári kir. kath. 
férfi — nőtanitóképző intézet igazgatója, szentszéki taná-
csos. Szatmártt . 1886. N. 8-r 193 1. 

Fenséges tárgy : fenséges gondolat volt ügyes tollra 
venni, hogy ott ragyogjon a lelkeket képző tanitók tisz-
tes kara előtt. Bővebben fogjuk i smer te tn i . . . Mily szép 
jelenet lenne az, ha a szent karácsony estéjén a lelki-
pásztor jézusi ajándékkép ezzel a könyvvel lepné meg 
tanítóit ! 

H I V A T A L O S . 
Pályázati jelentés. 

A budapesti kir. m. tud. egyetem hittudományi 
kara által 

I. a Horváth-féle alapítványból egyenként 800 frtnyi 
jutalomdijjal kitűzve volt következő két pályatételre: 1. 
„Készíttessék a müveit olvasó közönség igényeinek megfe-
lelő oly mü, melyben a kath. isteni tisztelet" stb. 2. „Szer-
kesztessék oly behátóbb mü, melyben az aegyptologiai 
és assyrologiai ujabb és legújabb kutatások rövid törté-
nete" stb. — és pedig az elsőre egy „Ad te creasti nos 
Dumine" jeligével, a másodikra két pályamű „Lapides 
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c l a m a b u n t " és „Mortui resurgunt" jel igékkel érkezvén be, 
a hit tudományi kar f. é. deczember 4-dikén tar to t t ez évi 
III-ik rendes ülésében a kiküldött bírálók egyező véle-
ménye alapján a ju ta lmat az első tételre pályázónak és a 
második tételre pályázók közül a „Lapides clamabunt" 
jeligéjű mü szerzőjének itélte oda. Felbontatván a jeligés 
levelek, kitűnt, hogy előbbinek szerzője Németh János, 
kapuvári segédlelkész, az utóbbinak pedig dr Giesswein 
Sándor, győri szentszéki jegyző. — A „Mortui resurgunt" 
jeligés, különben jeles dolgozat befejezve nem lévén, a ju -
talom tekintetében figyelembe nem vétethetet t ; a szerzőt 
rej tő levél felbontat lanul elégettetvén, szerzője felhivatik, 
hogy azonosságának kellő igazolása mellett müvét a hit-
tudományi kar dékáni hivatalában vegye át. 

II. Az Ipolyi-féle 600 fr tnyi pályadíjra kitűzve volt 
e tételre : „Kívántatik sz. Gellért csanádi püspök és vér-
tanú lehetőleg kimerítő élet története" stb. ily jeligével : 
Er igendum robur" stb. egy pályamű adatván be, a 
hi t tudományi kar fenntemlitet t ülésében a birálók össz-
hangzó véleménye alapján ezen mü szerzőjének a ju -
talmat kiadni határozta. Fe lbonta tván a jeligés levél, a 
pályamunka szerzőjeül dr Karácsonyi János, nagyvárad-
olaszii segédlelkész neve tűnt ki. 

Miről mind a há rom pályanyertes szerző azon meg-
jegyzéssel értesíttetik, hogy a jutalomdijat , bélyegzett 
nyugta mellett, a hi t tudományi kar dékáni hivatalánál 
felvehetik. 

Kelt Budapesten, 1886. decz. 4-én. A hi t tudományi 
kar III . rendes üléséből 

Dr Aschenbrier Antal. 
hittudománykari e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
— A Szent-István- Társulat, mint értesülünk, Ipolui 

Arnold püspök temetésén fényes küldöttség által képvi-
selteti magát . A választmányból a váradi káptalanhoz 
részvétiratot fog intézni ; temetés napján a társulat házán 
gyászlobogó fog lengeni ; temetés után pedig valamely 
napon ugyanazon társulat a fővárosban gyászistenitisztelet 
fog tartatni . 

— Mindenfelé érik a vetés — a katholikus egyleti 
és társasélet termőföldjén. E lap szerkesztője, tudván azt, 
hogy a jövő — az ifjúságé és saját tapasztalásából ismer-
vén a nyilt nagygyűlések szokásait, jónak lát ta a Szent-
László-Társulat jubiláris nagygyűlése alkalmából a tud. 
és műegyetemi olvasó-kör tagja i t felszólítani, hogy a ne-
vezett gyűlés alatt a rend fentar tására vállalkozni szíves-
kedjenek. A minden szépért és nemesért fellángoló i f jú -
ság lelkesedéssel karolta fel az indítványt és Szomjas Lu-
jos derék elnökük vezetése alatt következő olvasó-köri 
tagok teljesítették kitűnő tapintat tal a rendező t isztjét : 
Hódy Lajos, Pap Zoltán, Szilágyi Ar thur Károly, Erdey 
Gyula, Buday-Plichta Kornél, Jakabfalvy Gusztáv, Szegfy 
Mátyás, Nékám Lajos. Ülés után alulírott szerkesztő, a 
mint személyesen vezette az if júságot a gyűlésbe, ugy 

személyesen vitte el őket a társulat nagynevű főpapi 
elnöke elé hódolatra. A szellemes főpásztor köszönő és 
buzdító szavai felvillanyozólag hatot tak a jeles i f jakra . 

— A kir. magyar tud. egyetem hittudományi kara, 
megemlékezvén arról, miszerint nm. és ft . dr Ipolyi-Stum-
mer Arnold, elhunyt nagyváradi 1. sz. püspök ur egykor 
neki is feje vala, a boldogult iránt kegyelete jeléül rész-
vétiratot intézett a nagyváradi 1. sz. káptalanhoz. 

— A magyarországi kegyes-tanitórendiek Névtárát 
az 1886/7-iki tanévre köszönettel vettük. A nagyérdemű 
szerzet élén Kalmár Endre kir. tanácsos urat van sze-
rencsénk tisztelni. Főnöki t i t k á r : Fekete Endre . A rend-
tagok száma : áldozárok, 9 aranymiséssel, 252 ; növendék 
61 , ujoncznövendék 20 ; összesen 333. A kegyes-tani tó-
rendiek vezetése alatt közoktatásban részesült az 1885/6 
tanévben 7368 i f ju . Az 1884/5-iki létszámhoz képest 179-
czel több. 

— A „Prot. Egyh. és Isk. LapLí-ban igen érdekes 
czikksorozat folyik az egyházi hatóságok könyvtárairól 
Magyarországban. A nevezett protestáns lap őszintén 
tanúbizonyságot tesz arról, hogy „az egyházi jellegű 
könyvtárak sorozatában — saját szavai — a protestáns 
felekezetek... szerény helyet foglalnak e l u T. i. mig a 
kath. egyházi jellegű könyvtárakban 1.224,534 könyv ta-
lálható : addig a protestánsok az ő egyházi könyvtára ik-
ban csak 83,989 könyvet birnak felmutatni . 

— Jacobini bibornok, ő szentsége ál lamtitkára rég-
óta gyöngélkedik s állapota, a legújabb hírek szerint, 
rosszabra fordul t . A lapok régóta foglalkoznak avval az 
eshetőséggel, hogy mi lesz akkor, ha a bibornok nem 
viselheti tovább az államtitkári állás terheit. Utódjául Pa -
rochi, Czacki, ScniafFino bibornokokat és mgr Galimbertit , 
a rendkívüli egyházi ügyek congregatiójának t i tkárát em-
legetik különféle combinatióval. Az ,Augsb. Po9tz.' római 
levelezője, Jacobini bibornok életben maradása esetére 
két eshetőséget t a r t valószínűnek. Vagy betöltetlenül 
marad az állás és Galimberti mons. végzi a teendő-
ket ; vagy helyettes ál lamti tkárrá Schiaffino bibornok 
neveztetik ki. Jacobini halála esetére sejteni sem le-
het a szent atya elhatározásait , annál is inkább, mert 
voltaképen a vatikáni diplomaczia nemcsak névleges, ha-
nem tényleges feje maga a pápa, a ki korunknak Bismarck 
mellett legnagyobb diplomatája. 

— Sajátságos, hogy a hét valamennyi napjára esik 
vagy esett a különféle népeknél szentnapi jelleg. Nálunk 
keresztényeknél vasárnap a szentnap, az ó-perzsáknál 
hétfő, az assyroknál kedd, az egyiptusoknál szerda, az 
aethiopsoknál csütörtök, a mohamedánoknál péntek, a 
zsidóknál szombat. 

— Bajorországban közeledik a döntő csata az eddig 
uralkodott liberalismus és az országgyűlési többség da-
czára mindig kijátszott katholikus hazafias pár t között. 
A bajor katholikusok törekvéseiket e szavakkal jellemzik : 
összhangba hozandó a törvények országa a valódi ország-
gal', a kormányzás a nép meggyőződésével és szellemével. 
A politikai választások 1887-ben lesznek — ugy mint 
nálunk ; és még sem ugy mint nálunk ! 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- § 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton, § 
Előfizetési dij : | 

félévre helyben s posta- : 
küldéssel 5 f r t . : 

Szerkesztő lakása :Buda.- = 
pest, VIII . , József-körut 1 
50., hova a lap szellemi § 
részét illető minden kiil- : 

demény czimzendő. E 

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

N E G Y V E N Ö T Ö D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál 
Budapesten a szerke 
tőnél, és Rudnyánsz 
A. könyvnyomdájáb 
IV., Papnövelde-utc 
8. sz. alatt, hova a 
taláni reclamatiók 
bérmentes nyitott levé 

ben, intézendők. 

Budapesten, deczember 11. 47, II, Félév. 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Egy szó a maga idején. — Nagyméltóságú és főtisztelendő dr Schlauch Lőrincz szatmári 
püspök, v. b. t. tanácsos stb. urnák elnöki megnyitó beszéde. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A Szent-László-Társulat jubilá-

ris közgyűlésének második napja. — Vegyesek. 

Egy szó a maga idején. 
„Excelsior !" 

I. 

Midőn azt a lendületes mozgalmat szemlé-
lem, mely a Szent-István-Társulat népiratkáinak és 
ifjúsági olvas ványainak terjesztése iránt kői link-
ben keletkezett: egy elhunyt lángeszű tanárom 
mondása jut eszembe s mint fárosz kezd lel-
kem előtt — valamint sok másban, ugy ebben 
a „szent-István"- és egyéb társulati ügyeinkben 
is világitani. 

1867-ben történt. Az apostol-fejedelem-pár, 
sz. Péter és sz. Pál halálának 18. százados jubi-
leumát készült a nagy világegyház Rómában 
megünnepelni. Ódát irtam egy magas intézet ne-
vében ez ünnepélyes alkalomra s elvittem a ge-
nialis P. Schräder Kelemen feledhetetlen emlékű 
tanáromnak, a ki mindenhez értett, müizlése pe-
dig rendkívüli vala. Kértem véleményét. Azt 
mondta, hogy hagyjam nála a kéziratot, majd 
elolvassa. Másnap elmentem, hallani a véleményt-
Átható tekintettel szemem közé mosolygott és 
elmondta a kritikát — röviden, velősen. S ek-
kor egyszerre több világosság áradt szét a fe-
jemben, mintha egész kötet Aesthetikát olvastam 
volna el. A kritika facitja ez vala: Bene, cha-
rissime ; sed f'ac melius, t. i. jövőre, ha költe-
ményt irok. Jobb hiányában azután az óda fel 
is ment Rómába. 

En is azt mondom a sz.-I.-t.-i népiratkák és 
ifjúsági olvasványok terjesztése iránt körünkben 
megindult mozgalomra, bele értve természetesen 
jó magamat is, a Religióval és m. t. olvasókö-
zönségével együtt : 

Bene ; sed faciamus melius ! 
Bene! A mi most történik; a kath. lapok 

egyhangú lelkes buzditásai; az országszerte fel-
keltett érdeklődés; a százával jövő megrendelé-
sek, ugy hogy a ,M. Államinál e pillanatban 
már 8000-en felül van a megrendelt példányok 
száma, nem is számitva a Sz.-I.-T. ügynökségénél 
megrendelt példányokat: mindez, mondom bene, 
sokkal jobb a semminél, sőt igen jó dolog, iga-
zán praestanter megy, mert akár elárusitást, 
akár ingyenes szétosztást használjanak az illető 
lelkes megrendelők, a Sz.-I.-T. népiratkát sok ezer 
példányban szétterjednek a nép között. 

De jobban keli a dolgot nyélbe ütnünk! 
Erről a jövő számban tüzetesen. 

(Vége köv.) 

Nagyméltóságú és főtisztelendő 

D r . S C H L A U C H L Ő R I N C Z, 
szatmári püspök, v. b. t. tanácsos stb. urnák elnöki megnyitó 

beszéde 
a Szent-László-Társulat negyedszázados jubileumának 

közgyűlésén. 
(Vége). 

Semmi sem bizonyosabb, mint az, hogy a tudomány 
szintén, mint a művészet, az egyeniség bélyegét viseli 
magán. Ha igaz, hogy „az irály az ember" , a mi a tu-
dományos problémák egyéni sajátságos felfogására is ér-
t endő: épen oly igaz, hogy minden művészeti alkotás 
szerzőjének, vagy mesterének egyéniségét tükrözi vissza. 
Es ezen egyéni szabad felfogást a középkori egyház ne-
velőLlevékenysége hatalmasan előmozditotta. Ez az ő ér-
deme, valamint az egyéni szabadság visszaélései, melyek 
az if jú humanizmusban későbben fel tűntek, nem neki tu 
lajdonithatók. 

A keresztény felfogás az embert közvetlenül Is te-
nével állítja szembe, mint birójával és ezen csalhatatlan 

47 
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bíró látja a lelket olyannak, mint amilyen az valóban, 
nem összezavarva mások lelkével, hanem külön-külön ; itt 
mindenki csak önmagáért felel, tettei csak neki számittat-
nak be. Az Ítélet után az örökkévalóság fog előtte meg-
nyílni és itt fogja megkapni az örök jutalmat, vagy az 
örök büntetést. 

Ezen legfontosabb érdek előtt megszűnik minden 
más érdek. Ezen megfontolás után azután a keresztény-
nek legnagyobb feladata, hogy igaznak találtassék nem 
az emberek, hanem az Isten előtt. Az ember lelkében 
földereng az absolut igazságnak fogalma. Támadjon ezen 
absolut igazság fogalma egy hatalmas ur lelkében, vagy 
álljon ez fenn, mint egy mathematikai igazság önmagá-
ban, az mit sem vesz el annak szentségétől és tekintélyé-
től. Ez absolut hangon parancsol és a mit parancsol, an-
nak teljesülnie kell. Ez egy kötelesség, mely minden em-
bert feltétlenül kötelez. Semmi sem oldhatja föl, és ha 
másnemű kötelesség által ettől elvonatik a felelősség, 
ugyanaz marad, sőt az által lesz biinös, mert ellenkező 
kötelezettség vállalt. Bün magát a bűnre kötelezni. Innen 
van, hogy mennél gyengédebb a lelkiismeret, annál ke-
vésbbé hanyatlik az, és azért már előzetesen visszautasít 
minden oly beleegyezést, mely őt a rosszra vezetheti és 
visszautasitja az embereknek minden oly önkényes jogát, 
hogy olyasmit parancsoljanak, mely a lelkiismeretet sért-
heti. (Taine.) 

Az egyéni felelősség, az egyéni szabadakarat, a lel-
kiismeret, a kötelesség: íme ez volt a felfogás már a 
középkorban is az ember társadalmi állásáról, és ez a 
felfogása az egyháznak is az emberi szabad tevékenység-
ről. Szabadság, kötelesség, tiszta lelkiismeret, mindhárom 
leszármaztatva Istentől. Ezen eszmék tehát nem az ujabb 
kor szüleményei. Olyan régiek, mint az egyház, mely azt 
evangéliumával a világban terjesztette, ápolta és ama „sö-
tét" korban érvényre juttatni igyekezett. 

Az egyház által czélba vett oly nevelése az egyén-
nek, hogy az lelkébe, mely a természet ölén dajkáltatott , 
fölvegye a természetfölöttit is, és azt önmagában, ma-
gán és társadalmi életében át meg átélvén, gyakorolja; 
ez egy hatalmas lökés volt arra, hogy e.z egyéni szabad-
ság előtérbe lépvén, előkészítse azon általános szabadsá-
got, mely a polgári elemet már a középkor második fe-
lében oly hatalmassá tette. 

Soha vád. hogy az egyház az emberi szellem sza-
bad röptét lenyűgözi, nagyobb és csattanósabb czáfolatot 
nem kapott, mint éppen a középkorban. Tudomány és 
művészet, a szabad egyéni tevékenységnek ezen egészen 
sajátos termékei ; messze kiható felfedezések ; klasszikus 
görög és római írók olvasása, tanulmányozása, magya-
rázása ; a római jognak az egyetemeken való tanítása: 
mindez oly szellemi mozgalmat idézett föl, mely kivált a 
könyvnyomda föltalálása óta a középkori műveltséget ked-
vezőbb színben tünteti fö l ; a művészetnek bámulatos 
remekei, kivált a festészet oly tökélyre vitettek, melyek 
ma is mintául szolgálnak a művészek messzemenő ambi-
cziójának ; és amit nem »zabad feledni, mindez az egyház-
nak kezdeményezésére, buzdítása mellett létesíttetett. 

Ha a tudományos műveltség magas volta a tudo-
mányos intézetek száma szerint mérlegeltetik, a középkor 

előtte állott a mainál. Lacroix a XV. század végéig 63-ra 
teszi az egyetemek számát és azokat müvének (Sciences 
et Lettres au moyen age) 23. lapján egyenkint elő is 
adja. Mások még többre teszik, melyek között a párisi 
és bolognai kiváló helyet foglaltak el. Az utóbbi a jog-
tudományokra fordítván különösen gondot, a többi böl-
csészeti szakokban is kitűnt. Magyarországnak majdnem 
két századdal előbb volt egyeteme, mint Németországnak, 
és ez a veszprémi egyetem volt. Alapitója III. Béla volt 
1173, vagy 1196-ban. A pécsi egyetemet Nagy Lajos 
1343—1382-ben alapította. Az ó-budai valószínűleg 1389-
ben alapíttatott . A pozsonyi egyetem felállítását Mátyás 
király kérésére II. Pál pápa engedélyezte. Későbben ugyan-
csak Mátyás király Budán állított u j egyetemet. Okmá-
nyilag bebizonyítható, hogy mind a belföldi, mind a szá-
mos külföldi egyetemek felállítása tulnyomólag pápai dek-
rétumok alapján történt. Az egyetemek ezen nagy száma 
mindenesetre hévmérője a kulturai törekvésnek és mű-
veltség magaslatának. 

Ezen egyetemek valának a szabadság bölcsői, maguk 
is független szervezettel bírván. Szabad törvényhozásuk, 
szabad intézkedési joguk, saját büntető joguk volt. Nem 
uralkodott más fölöttük, mint a tartomány fensőbbsége. 
Tanítási és tanulási szabad joguk nem korlátoztatott senki 
által. Kiváltságaikat a tudomány tekintélye alapította meg, 
csak egy nemesi előjoguk volt, melyet a lángész adott. 

Hogy mily tanulási vágy uralkodott, mutatja, a ta-
nulók nagy száma. Kölnben 2000, Ingolstadtban 800, 
Bécsben 1451-ben 771 tanuló volt, köztük 404 rajnavi-
déki, itt 1476-ban 105 tanár működött. Az akadémia ki-
adásaiban egész köteteket töltenek meg a külföldi egye-
temeket látogató magyar tanulók névsorai. 

Az örökké szép, az örökké nemes, mely az ókor 
remekmüveiben van lefektetve, tán soha nagyobb becs-
ben nem állott, mint a középkor második felében. Való-
ságos lelkesedéssel olvasták, tanulták és adták elő : azon 
felfogás uralkodott, és ugyhiszem, az ma sem tagadható 
el, hogy az ókor remekmüvei a legalkalmasabb művelő-
dési eszköz. Kiapadhatlan forrása a fenkölt gondolatok-
nak a nemes érzelmeknek ; — uem tekintették ön-czélnak 
ezek tanulmányozását — mint a későbbi uj humanizmus, 
hanem, mint tényezőt, mely a kereszteny tan bölcsészeti, 
metafizikai kiképezésére a leghathatósabbnak bizonyult. 

Összeköttetésbe hozni a természetfölöttit a termé-
szetivel, ez vala a főtörekvés. Hatványozni a szellemi 
élénkséget, az ész kiképeztetését, az ízlés nemesítését és 
ez által az erkölcsi életnek benső értékét, a keresztény 
morál szépségében is feltüntetni. Ez értelemben olvastat-
tak a klasszikusok a XIII. században. Még inkább hat-
ványoztatott ezen buzgalom, amidőn Konstantinápoly el-
este után a tudósok a keleti tudomány kincseit Olaszor-
szágba áthozták. Itt is az egyház karolta fel őket 
legelőször, és legnagyobb támogatójuk Bessarion bibor-
nok volt. 

Az egyetemeken a kivül humanisztikus iskolák száma 
oly nagy volt, hogy Erasmus — S. L. Viveshez intézett 
levelében azt mondja : „In Germania tot fere sunt acade-
miae quot oppida. Harum nulla est quae nun magnis sa-
lariis accersat lingvarum professores." 
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A népoktatást illetőleg minden gyanún felül álló 
tanunk (Falk) van, aki buvárlataiban annak beismerésére 
volt kényszerítve, hogy 1500 évben a közép rhenusi vi-
déken minden két óra távolságban népiskola találtatott . 

Magyarországban minden zárdában, a püspöki szék-
helyeken, a káptalanok mellett, sőt a plébániákban létez-
tek iskolák, amelyeknek felállítására pápai, királyi ren-
deletekben, sőt zsinati határozatokban is utasítva lett a 
papság. 

Ahol a tudomány megszerzésére annyi intézet volt, 
ahol a tanulási buzgalom oly nagy mértékben nyilvánul, 
ott bizonyára sötétségről nem lehet szólani. Nagyban elő-
mozdította a tudományos tevékenységet a nyomda felta-
találása, Magyarországon már 1473-ban volt könyvnyomda, 
mig Londonban csak 1477. Oxfordban 1478. lettek ilye-
nek felállítva. A könyvnyomdák oly rohamosan terjedtek, 
hogy 1500-ig, tehát nem egészen 50 év alatt Európában 
több, mint 1000 nyomda állitatott. Magában Nürnberg-
ben 25 nyomdatulajdonos vétetett föl ezen idő alatt a 
polgárok közé. I t t Koburger Anthoni nyomdász 21 nyom-
dával dolgozott már 1470-ben és 100-nál több betűsze-
dője volt. Olaszországban ugyanezen korban majdnem száz 
nyomda létezett. 

Az egyház, mely századokon át másoltatta zárdáiban 
Aristotelest, Platót, a sz. Atyákat, a görög és római re-
mekmüveket, most a nyomdákat hévvel karolta fel. Prae-
monstratensiek, Agostaiak, Benediktinusok, még a hall-
gatag Carthausiak is állitottak ilyeneket. Egy német 
scholasticus vitte legelőször a könyvnyomdát Párisba, egy 
hittanár legelőször állított ilyent Lipcsében ; — Rómában 
1475-ben husz nyomda volt és itt a XV. század végéig 
925 nyomtatvány jelent meg. 

Az első nagyszerű mü egy német Biblia volt 
1483-ban, mely a fenemiitett Koburger nyomdájából ke-
rült ki és fametszetekkel volt ékitve. A Biblia a XV. szá-
zad végéig majdnem száz kiadást nyert, német nyelven 
14 a müveitek és 5 a köznép számára közönséges nyel-
ven jelent meg és szorgalmasan olvastatott, mint a Busch 
(f 1479 ) mogjegyezte : „Utrecht környékén — igy ir — 
több mint száz egyesülete a nőknek, bir német könyvek-
kel és olvasnak naponkint szorgalmasan, majd együtt, 
majd közösen." — „Az ország előkelői, a köznép, férfiak 
és nők környékünkön sok könyvekkel birnak és olvasnak 
belőle és tanulnak." Sőt Wunderheimban és más zárdák-
ban, német kölcsönykönyvtárak is voltak. Geffken állítja, 
hogy a most még fennmaradt, a XV. századból származó 
nyomtatványok száma biztosan 30,000-re tehető, melyek 
között több mü 3, 4, sőt több folio kötet volt. — (Jansen.) 

A művészetben mily magas fokon állott a középkor 
második fele, bizonyítják a még ma is fennlevő müvek, 
melyek a százados viharok rombolásai után még fenn-
maradtak és amelyek következtetést engednek vonni a 
szobrászat és festészetben kifejezésre jutot t nemes mü-
izlésre ; természetesen a müizlés teljesen áthatva lévén a 
vallás szellemétől, ami egyébiránt annak értékéről mit 
sem vont le, sőt azt emeli, mert a művészet egy maga-
sabb eszményt látván maga előtt, maga is eszményibb 
volt. Ipolyi fenkölt lelke és lelkes buzgalma többnemü 
értekezéseiben oda mutat nemzeti művészetünk előhaladt-

ságára és bár csak fővonásokban is ismerteti azon müveketT 

melyek Magyarországban a XI századtól keletkeztek. 
Bennünket ma Szent-László-Társnlatunk védszentjt* 

érdekelvén, leginkább felemliteni kívánom, éppen Ipolyi 
után, nagy királyunk nagyváradi fényes ravatalát. 

A ravatal, mint a szemtanuk leírása szól, márvány-
ból, vésetekkel, vagy faragványokkal díszítve és oszlop-
zatra volt alakítva, Ebbe helyezett ezüst, valószínűleg 
dúsan megaranyozott koporsóban nyugodott a király 
teste, királyszinü kamuka lepedőben, drágakövek, vagy 
gyémánttal diszitett arany koronával fején és királyi 
arany jogarral kezében. — Továbbá az egész nemzeti 
középkorunk legnagyobbszerü, legremekebb plasztikai al-
kotmánya, ugyancsak sz. László király érczszobra volt, 
melyet 1390-ben III . János nagyváradi püspök készitte-
tett . Es e remekmüvet, valamint a körülötte felállított 
három királynak szobrait magyar művészek készítették, 
t. i. Kolozsvári György és Márton érczöntő szobrászok. 

Hogy mily magas fokon állott Magyarországban az 
ötvös művészet, alkalmunk volt személyesen meggyőződni 
a kétszeri kiállításon, mely néhány év előtt a Károlyi 
palotában és a Muzeumban rendeztetett. 

A festészek remek müveit leginkább Olaszország 
tar tot ta fenn számunkra és mindenki, aki ott utazott, azon 
benyomást vehette, hogy e remekmüvek, melyek ott, va-
lamint Európa legkiválóbb városaiban felhalmozva vannak, 
legnagyobbrészt a sötét középkor remek müizléséről tesz-
nek tanúságot ; meggyőződést szerezhetett, hogy azon 
kor oly magaslaton állott, mint az előtt soha, és a mai 
kor, mely meggondolatlanul utánmondja mindazt, ami a 
középkor legyalázására mondatik, a gyakorlatban vissza-
nyúl e korba, azt utánozza, bámulva a művészi tökélyt, 
melyet az elért. 

Építészeink formai érzéköket a középkor alkotásai-
nak utánzásában kezelik tökéletesíteni, a góthizlés, mely 
egyébiránt az építészet eszményének netovábbját képezi, 
ma a legkedveltebb műforma, a templomok és monumen-
tális épületek emelésében. Felkeressük és kiássuk rom-
jaikból a régi egyházakat, levakarjuk a falburkolatokat 
és kíváncsian keressük a régi festvényeket. nem, hogy le-
rontsuk, vagy más által helyettesítsük, hanem hogy ki-
javítsuk és régi alakjában helyreállítsuk. Soha több és 
soha szebb müveket a világ nem látott, legalább egyház-
épitkezési szempontból, mint éppen a középkor második 
felében. 

Mintha a lélek legmagasztosabb röptében ég felé 
törvén, oda kívánta volna kötni az emberiséget, vallási 
lelkesedésében, leronthatlan alappal, szédítő magasságra 
való törekvéssel. Jahn bécsi tanárról beszélik, hogy egy-
kor egyik tudós társával a középkor sötétségéről vitat-
kozván, séta közben a sz. István tornyára mutatot t , fel-
kiál tván: „Ecce stupendum stupidae aetatis monumentum !" 

„ Ide járulnak a számos középkori polgári építkezések, 
amelyekben az emberi kézi mü csodával határos dolgokat 
a lkotot t ; — szebbeket, izlésteljesebbeket, tökéletesebbe-
ket az ujabb kor gépei alig teremthetnek. Lakhelyek dí-
szítései, a bútorok oly szépek voltak, hogy a mai iparos 
büszke, ha megközelítheti, vagy elérheti a középkori mü-
faragványokat. 

41* 
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A társadalmi viszonyokat illetőleg, azokat minden 
irányban mély vallásosság jellemzi. Minden tényezők : 
az eszmék, a politika, a moral, a munka, a kereskedelem 
ez által mintegy átszellemitve, teljes szolidaritásban állot-
tak és jelezték egyszersmind a kultura magaslatát. Hogy 
^zen mély vallásosság mellett voltak sajnos kinövések is, 
és bogy ezek árnyoldalát képezték, az tagadni nem fogja 
senki. Mennél nagyobb a fény, annál nagyobb az árnyék, 
azonban ha az ellentétekben keressük az árnyékot, miért 
tagadjuk el a fényt. Es a későbbi századoknak, melyeket 
világosabbaknak tartunk, nincsenek árnyoldalai? Vagy 
oly nagy dicsősége a 17-ik századnak a harminczéves há-
ború, a 18 ik századnak a franczia terrorizmus, vagy ko-
runkban a pesszimizmus és agnosticizmus, melynek mind-
kettőnek orvossága csak egy : az öngyilkosság ? 

Mennyi sötét pont van a közelmúlt századokban, me-
lyeket a történetíró csak kelletlenül ir le. 

Minden kornak megvannak a maga tévedései és nincs 
is szándékom azokat a középkor irányában leplezni; csak 
azon meggyőződést táplálom, hogy az emberek akkor sem 
voltak rosszabbak, mint ma. 

Ami a kornak, vagy az időnkinti társadalmi életnek 
jellemét meghatározza, az nem a köznépben élő felfogás, 
vagy tévnézet, hanem az eszmék, melyek a jogi, az ész 
és sziv-élet fázisait megvilágítják vagy vezetik. Es e te-
kintetben a középkortól az elismerést nem lehet megta-
gadni. 

Rousseaut, valamint a XVIII . századbeli encziklope-
distákat tart ják közönségesen az ujabb társadalmi eszmék 
szerzőinek. Ez határozottan nem áll. Az ujabb, nekünk 
tán tetszősebb forma ezeké lehet, a lényegben ők csak a 
régiek nyomain jártak, vagy ezekből meritettek. Hogy 
vájjon olvasták-e a franczia enciklopédisták Aquinoi Ta-
mást, vagy akinek bölcsészetét ez Spanyolországban hall-
gatta, az arab tudóst Averroest, nem tudom ; de azt tu-
dom, hogy akik a sötét középkorról oly megvetően 
nyilatkoznak, Aquinoi Tamást alig fogják nevéről is-
merni. Pedig ez volt azon kornak legfényesebb bölcsé-
szeti csillaga, a kinek irataiban az államtudományi, jog-
bölcsészeti, kormányzati és emberjogi oly elvek foglaltat-
nak, melyek a gyakorlati életbe átültetve az ujabbkori 
felfogásnak alig fognak valamit engedni. 

Az igaz, hogy mig az ujabb gondolkozási mód min-
dent alulról felfelé épit, kezdvén az állati ösztöntől a 
műveltségnek legmagasabb fokáig, amelyen minden szé-
pítgetés daczára az eredetnek tisztán anyagi sajátságai 
mégis mindig felismerhetők, és a legműveltebb embert is 
csak az állati-fokozat legmagasabb lépcsőjén állónak tün-
teti fö l : addig a középkor és vele aquinói sz. Tamás, egy 
magasabb világrend fogalmából indul ki és azonosítva 
magát a keresztény germán jog elveivel, az embert fölül-
ről lefelé konstruálván, a természetes és pozitiv jogok 
őréül nem az államhatalmat vagy az emberek, a polgá-
rok közakaratát, hanem magát az Istent teszi, kitől ered 
minden hatalom, minden jog, kitől származik minden, 
kihez visszatér minden. 

Hogy mely felfogás nemesebb és az emberhez mél-
tóbb, aziránt senki sem lehet kétségben. A jog nem sza-
bály pusztán, melyet az emberek önmaguknak alkotnak, 

hanem az Isten akaratából alkotott rend, ugy mint az er-
kölcsi törvény is Istenben birja eredetét. A természeti 
jog Isten joga, mert ő adta teremtményeinek. A jog-
egyenlőség nem abban van, hogy mindnyájan egyenlő 
jogokkal birnak hanem abban, hogy mindenki a maga 
hivatáskörében, az ahhoz szükséges jogokkal védve le-
gyen; — nem abban, hogy mindenki azt tehesse, amire 
egy másik jogositva van, hanem abban, hogy senkinek 
ne legyen megtiltva, senki se legyen akadályozva azt 
megtenni, mit neki az erkölcsi törvény, mint kötelességet 
parancsol. — Teljes odaadás és a hiiség képezte a kö-
zépkorban a becsület alapját. 

Hűség és becsület jogi fontossággal birtak. Nem 
lehet becsületes, ami jogta lan ; de a becsület sokkal ma-
gasabban áll, mint a jog és ha az előbbeni megtámadta-
tik, akkor fel kell áldozni az utóbbit, bárha az az életet 
is érinti. Aki a becsületét elveszti, elveszti jogát is. 

Helyezkedjünk vissza néhány perezre a középkorba 
és figyeljük meg egy ujabbkori iró jeles tolla után a 
becsület eszméjének lélektani eredetét és fejlődését és e 
szó értelme és értéke világosabban álland előttünk. 

„Egyedül a maga várában egy csapatnak feje, a 
hűbérúr nem számithatott csak önmagára, mert akkor 
állandó hadsereg nem volt. Szükséges volt, hogy ő csak 
magamagát védje, sőt azt minél határozottabban tegye. 
A ki a fejetlenség ezen világában, a gyakori fegyverjá-
ratokban a legkisebb beavatkozást tűrte, vagy csak szi-
nét is elviselte az inzultusnak, gyengének, gyávának tar-
tatot t és másoknak prédául esett; büszkének kellett len-
nie, ha erkölcsi halottá nem akart válni. Korlátlan bir-
tokos az ur, birtokában hozzá hasonló nem levén, köny-
nyen magát felsőbb lénynek tekinthette. Hosszú magán 
óráiban erről elmélkedett és ezen monolog kiiencz száza-
dig tartott . Az ő személye és mindazok, akik hozzá tar-
toztak, szemeiben sérthetetlenek voltak. Készebb volt 
mindent áldozni, mint sértést tűrni. A túlzó gőg legjobb 
őr valamely jog megvédésében, mert nem csak arra gon-
dol, hogy a sérelmet megelőzze, hanem hogy önmagával 
is meg legyen elégedve, hogy milyennek kell jellemének 
lenni, hogy rangjának megfeleljen. E percztől fogva nem 
csak mások által kiván becsültetni, hanem magát is be-
csüli. Ez az önszeretet, melynél fogva magát nemes lény-
nek tekinti és elutasit magától minden aljas tettet." 

„Tettének megitélésében gyakran csalatkozhatik, di-
vat vagy hiúság el fogják ragadni messzire, a hol a 
gyerekség vagy az őrültség kezdődik és rosszul fogja 
értelmezni a becsületet; de az leend mindig a forrás, 
melyből meritni fogja önbecsülését akár a trónon, akár 
a közéletben. 

„A feudal úrtól és gentlemantől a hagyomány le-
szállott a mai gentlemanra, rétegről-rétegre, a mai tár-
sadalomba. Ma minden ember, polgár, munkás, gazda a 
maga önbecsülésével bir, szive éppen ugy helyén van ; 
éppen ugy, mint a nemesnek." 

„Midőn ezen becsület a lelkiismeret szolgálatába 
lép, erénynyé válik." 

„Két irányadó eszme uralkodik ma is Európában, 
az egyik a lelkiismeret, mely a kötelesség alapját képezi, 
a másik a lovagiasság, mely oly jogkört alkot minden-
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kire, amelytől nincs senkinek joga őt megfosztani. E két 
eszmén élt a társadalom eddig, él ma. 

„Ki fogja mondani, hogy e kettőt el kell törülni, 
mert az egyik keresztény, a másik a középkorban birja 
eredetét? Mindenütt, ahol e két forrás kiszáradt, kiszá-
radt az élet." (Les Origines de la France contemporaine 
III . 126—129.) 

A társadalmi élet ezen nemes jellemvonása a jog-
életben is nyilvánult. Daczára a rendi különbségnek, vagy 
éppen tán e miatt azon jogszokás uralkodott, hogy min-
den hivatásnak saját intézményei voltak, melyekben bi-
zonyos demokratikus szellem hatotta át a társulati tevé-
kenységet. Mindenki saját ügyeiben szavazati joggal birt, 
a tarsulat tagjaiból alakult a birói szék, mely előtt mindenki 
megjelenni tartozott, melynek magát alávetni a kizárás 
büntetése mellett kényszerittetett. 

A tárgyalások szóbeliek, az ülések nyilvánosak vol-
tak . Mindenki ismerte biráit, minden biró ismerte perle-
kedő feleit. 

Igaz, hogy a római jog befolyása lassankint sokat 
változtatott, nem épen előnyére a keresztény felfogásnak. 

A Pandekták szelleme az absolutizmus felé terelte 
a szellemeket, az önjogosu'ltság merev hangoztatása tekin-
tet nélkül a közjóra, a munkának csekély méltánylása, a 
munkának, mint életfeladatnak kicsinylése észrevétlenül 
előkészítette azon álláspontokat, amelyek az alsóbb ren-
düeket ellenséges állásba helyezték a főbbranguakkal . 

Ez azonban csak későbben történt és a középkor-
ban a XV. század végéig általában uralkodó maradt a 
keresztény felfogás, mely minden életnemben a tiszta és 
szenny nélküli jellem megőrzését követelte. 

Lovagiasság és lelkiismeret a magasabb körökben, 
becsületesség és hűség a munkásnál és a hűbéresnél, oda-
adás a szabadon választott kötelességek teljesítésében és 
a testvéri kötelék felismerése a keresztény törvény előtti 
egyenlőségben. (Jansen.) 

Bárha ezen idealisztikus felfogásnak nem felelt meg 
mindenben az élet, a művelődés még általánossá nem vál-
ván, durvaságnak számos nyilvánulásait jegyezte fel a törté-
nelem ; kettőt azonban nem lehet tekinteten kivül hagyni : 
az egyik az, hogy a középkor második felében minden 
osztálynál az általános jólét oly fokra emelkedett, hogy 
a mai fényűzés ahhoz képest eltörpül ; — a másik az, 
hogy a jótékonyság oly nyilvánulásait konstatálták az 
ujabb kutatások, melyek méltán sorakozhatnak a mai 
humanitárius intézetek működése mellé. 

A fényűzés Németországban hihetetlen magasságra 
emelkedett a XIV. XV. században. Jansen emliti, hogy 
nem csak patricziusok és méltóságok, hanem egyszerű polgá-
rok is gyöngyökkel ékesítették fel kalapjaikat, mellényei-
ket és kabátjaikat, drága gyűrűket, ezüstös öveket, drága 
kövekkel kirakott késeket és fegyvereket viseltek. Soknak 
tiszta arany öveik voltak. Ruhájok aranynyal és ezüst-
tel volt átszőve, melyek selyemből, bársonyból készültek. 
Ingeik redőzve, arany nyal voltak szegélyezve; köpenyeik 
hermelin, vagy drága nyuszt hajtókával és a legdrágább 
állatok bőreikből való bélléssel voltak ellátva. A polgári 
nők és leányok aranynyal fonták át hajzatukat, éksze-
reket nagy mennyiségben, koronákat, aranynyal és gyön-

gyökkel himzett főkötőket viseltek. A nőknek ruházatja 
sokkal drágább volt, mint a férfiaké, ugy, hogy néme-
lyike 3—400 forintba került, mi az akkori pénzérték sze-
rint roppant összeg volt. Strassburgban akkortájban oly 
szélsőségig ment a ruhákban való fényűzés, hogy minden 
nemzetnek ruhái voltak ott láthatók. Ugyanazon iró Gei-
ler után megjegyzi, hogy egy időben ott a magyar drága 
ruha is divatban volt. A kereskedők asztalánál arany és 
ezüst tálak és tányérok voltak. Nem ritka volt a ven-
déglő, ahol a bort ezüst kupákból itták. A fényűzés a 
falvakba a köznép közé is elhatott ugy, hogy ott selyem 
és bársony ruhák nem tartoztak a ritkaságok közé. 

Midőn 1438-ban egy küldöttség utazott a flórenczi 
zsinatra Oroszországból, az nem győzte eléggé bámulni 
a Németországban uralkodó jólétet, a házakban a nagy 
kincseket, a művészetben, az iparban, a kereskedelemben 
a nagy előhaladást. 

Midőn Aeneas Sylvius 1458-ban Németországról ir, 
nyíltan kimondja, hogy soha gazdagabbnak, fényesebbnek 
nem találta, mint ezen évben. Mindenütt bevetett földek, 
viruló búzatáblák, szőllők, falusi és városi disz- és gyü-
mölcskertek, mindenütt szép épületek kedves nyári lakok, 
kastélyok a hegyeken, fallal körülvett városok. Nem lá-
tott pompásabb várost, mint Kölnt gyönyörű templomai-
val, városházával, tornyaival, ólommal fedett házaival, gaz-
dag lakóival és termékeny vidékeivel. 

Sehol annyi szabadságot nem talált, mint a német 
városokban, ugy hogy Olaszország szabad városainak lakói 
hozzájok képest rabszolgák. 

A jólétből származik a művelődés szelleme, de a 
jólét egyszersmind a művelődés hőfoka ; lehet-e tehát sö-
tétnek nevezni egy korszakot, mely annyi kincsekkel di-
csekedhetett ? 

Legyen szabad egy tanura hivatkozni, aki a közép-
kor második felében fénylő műveltségről irván, tán alkal-
masnak fog találtatni azok részéről, kik eddigi fejtegeté-
semet kétkedve követték. 

E tanú : Luther Márton. 
„Ha valaki" — igy ir — „elolvas minden króni-

kát, találni fogja, hogy Krisztus születése óta a századok 
nem hasonlitanak mindenben. Annyi építkezés és ültet-
vényezés nem volt oly közönséges még e világon, oly 
ízletes és sok étkezés és ivás nem volt még mint ma. A 
ruházkodás oly drága lett, hogy már magasabbra nem 
mehet. Ki is látott oly kereskedőket, kik a világ körül 
járnak és az egész világot átölelik ? Igy emelkednek és 
emelkedtek mindennemű művészetek is : a festészet, a 
hímzés, hogy nem volt Krisztus születése óta hasonló. 
Eh ez járul még, hogy most oly éles eszű és értelmes 
emberek vannak, akik semmit sem hagynak vizsgálatiamul, 
ugy hogy most egy husz éves ifjú többet tud, mint az-
előtt husz Doctor." Irta ezt 1521-ben (lásd Sämmtliche 
Werke, frankfurt i kiadás 10. 56.) lásd Jansennél. 

E fényűzés mellett Európa egén a középkorban 
egy alak tünt fel, mint phenomenon, mely korára szo-
katlan befolyással volt. 

Ez Assziszi sz. Ferencz volt Olaszországban. 
Igénytelen fellépése, de határtalan szívóssága, sze-

rény külseje, de roncsolt testében a szenvedő emberiség 
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iránti égő szeretete, határtalan lelkesedése, melylyel a 
kereszténységben rejlő magasztos felebaráti szeretetet a 
köznép között meghonositani igyekezett, azon mennyei 
ihlettség, melylyel látszólag kommunisztikus eszméit a 
keresztény morál fenségével és tisztaságával, megegyez-
tetni tudta : mindez Olaszországban oly mozgalmat idé-
zett föl, melyhez hasonlót az a kereszténység első napjai 
óta nem látott. Köznép, nemes, kereskedő, iparos, világi 
és pap, maga a Szentszék elragadtatva szemlélték e rend-
kívüli férfiúnak működését. 

Midőn ezen rendkívüli férfiú fellépett és a szegény 
nép közt beszédével a keresztény katholikus eszmék gya-
korlati alkalmazását hirdetni kezdette, misztikus rajongó-
nak tar ta to t t : csakhamar azonban kitűnt, hogy ezen, a 
néptől származott szonok mélyen érezte, hogy mire van 
a népnek szüksége, melyek aspirácziói, melyek az ő szen-
vedései. A dogmát a nép szájaizéhez alkalmazván, a ke-
resztény magasztos életrendet mintegy népszerűsítette, a 
szegénységnek vigasztalásait a vallásban, a földi javak 
hiúságát és azon nivelláló szellemet, mely a keresztény 
szeretetben fekszik, feltüntetvén, a keresztény élet ben-
sőségét még inkább mélyítette. 

Tanítványai rohamosan szaporodtak és midőn ha-
lála után az ő tiszteletére templomok, kolduló társai 
számára zárdák emeltettek ; amidőn a nép lelkesedésére, 
életének egyes epizódjai megörökítésére a művészek ecse-
teit is igénybe vette, a művészetnek és a keresztény jó-
tékonyságnak egy u j időszaka kezdődött, melyet Henry 
Thode „világtörténelmi jelentőségűnek" tart . 

Az ujabb irodalom csak most kezd azon korszakkal 
foglalkozni, mely e férfiúnak jellegét viseli homlokán és 
pedig foglalkozni kezdenek vele nemkatholikusok, kik az 
ő fellépéséhez fűzik a festészetnek azon rendkívüli emel-
kedését, mely a XIII. században és utána mutatkozott ; 
de hozzá fűzik egyszersmind a jótékonyság szellemét is, 
mely akkor Európát mintegy újra felvillanyozta. 

Egyébiránt az egyház a középkorban mindenkor 
buzgón hirdette az irgalmasság tanait : hiszen ez képezi 
valósítását a megváltás dogmájában nyilvánuló véghetet-
len isteni szeretetnek; ez képezte egyik legszebb pontját 
Krisztus beszédjének : beati misericordes. Telemach szer-
zetes volt ez első, aki a gladiatorok közé rohant és vég-
leg megakadályozta ezen borzasztó játéknak ismétlését. 

Mily igazán mondja Laboulaye „Az egyház a kö-
zépkorban összeegyeztetni tudta két törvényhozásnak szel-
lemét, elvetvén a római törvényből ami formális és önzés 
volt, — a német törvényhozásból ami kemény és vad 
volt; és behozván, mint a közélet törvényét, mint a szo-
cziális élet szabványát azon komoly erkölcsi parancsola-
tokat, melyeket Krisztus hirdetett. Az evangelium volt a 
nagy törvény, a nagy törvényhozási eszmény az összes 
római-germán népeknél. (Recherches sur la condition de 
la femme.) 

Amiben a középkor kitűnt és ami eddig kevesek 
által méltányoltatott, az a nőnek és a gyermekuek állása s 
azon védelem, melyben mindakettő a kánoni jog és rész-
ben a német-frank szokásos törvényekben részesült. A női 
élet komor hosszú éjszakájába egy mennyei fénysugár 
esett, és akit a pogány világ olyannyira megalázott, azt a 

kereszténység azon piedesztálra emelte, melyet állása a 
társadalomban, melyet erényei megérdemelnek. A közép-
korban a lovagiasság fogalma összeesett a nő tiszteleté-
vel. és ha ma az imádásig szeretjük anyánkat, ha ma 
hódolva meghajolunk a tiszta jellemű nő előtt, ne feled-
jük, hogy a középkorban a lovagnak legdicsőbb diadala 
a női kézből nyert babérkoszorú volt. — A lovagi kor 
eltűnt, de az eszme él ma is. A nő, a gyermek, a tör-
vény különösen oltalma alá lett helyezve. Az elcsábitás 
iszonyú módon lett megbüntetve, szinte a gyermekgyil-
kosság, ami kiterjesztetett azon visszaélésekre is, melyek 
a hűbéresek nejei és leányai iránt elkövettettek. A ká-
noni törvények az egyházbóli kizárással, hosszú és súlyos 
vezeklésekkel és böjtökkel büntetik a szemérem és a gyer-
mek élete elleni merényleteket. A szülőknek meg volt 
tiltva gyermekeiket eladni, elajándékozni vagy kitenni. 
Büntetésök volt a számkivetés, vagy a szabadságnak örök 
időkre való elvesztése. Már a VI. században Lyonban vi-
rágzó állapotban volt egy kórház, ahová a kitett gyer-
mekek is felvétettek ; — gyermekmenhelyet már a XIII . 
században Mailandban találunk ; a IX. században a frank-
furti zsinat megparancsolja a püspököknek, hogy az árva 
leányok neveltetéséről külön házakban gondoskodjanak. 

Nagy Károly az Ur és annak szentei után, magát 
tartot ta leginkább hivatva a szegényeket és árvákat ápolni ; 
jótékonyságát kiterjesztette Syriára, Egyiptomra. Lépés-
ről-lépésre lehet követni azon kornak törvényhozását nem 
csak a külföldön, hanem hazánkban is, mely a humani-
tás gyakorlását hangsúlyozta, oly időben, mely korunkat 
tiz századdal megelőzte. 

A jog és kedély élet, az értelem és a sziv-müvelt-
ség, az elvek és eszmék, melyek a középkorban uralkod-
tak, Comte-ot, a pozitiv bölcsészetnek nagy mesterét, 
azon vallomásra kényszeritették : „nem kecsegtetem ma-
gamat azon reménynyel, — igy ir — hogy az olvasóval 
eléggé megértethessem azon mély csodálkozásomat, me-
lyet bennem bölcsészeti elmélkedéseim már régóta ger-
jesztettek a katholikus életrendnek természetéről a kö-
zépkorban, melyet mindinkább, mint az emberi bölcseség-
nek politikai mestermüvét kell felfogni." (Cours de la 
philosophie positive. IV, 231.) 

A középkornak jelentőségét emelik oly világesemé-
nyek, melyek valamint akkor hatalmas lendületet adtak 
a kulturának, ugy kihatásukkal előkészítették a jövő szá-
zadok fejlődését és hatványozták a művelődést. A keleti 
egyház elszakadása, a keresztes háborúk, a könyvnyomda, 
Amerika és a kelet-indiai ut feltalálása, — mindezekről 
nem lehet mondani, hogy csak a középkor javára szol-
gáltak, ellenben határozottan mondhatni, hogy valamint 
a középkor dicsőségére válnak, annak fényét emelik, ugy 
mintegy őseink által gyűjtött szellemi tőkét megőrizve 
már is kamataikkal segedelmezik művelődési törekvéseinket. 

Hogy Magyarország a nyugat-európai kultur-életben 
részt vett és hogy azzal egy színvonalon állott, sejtetni 
engedik az ujabb kutatások eredménj'ei, — sejtetni mon-
dom, mert kulturtörténelmünk csak most kezdi figyelmét 
azon nagyszerű maradványokra fordítani — melyeket a 
művészet a középkorból reánk hagyott. Fejedelmeink a 
nyugati fejedelmekkel rokoni összeköttetésben állottak és 
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az Aujou-házbeli fejedelmek alatt lehetetlen volt nem 
tudomást szerezni Olaszország művelődési mozgalmáról. 
Továbbá, mialatt a többi Európa a kelettől kivált az 
egyházi szakadás után majdnem elválasztva volt, Magyar-
ország Konstantinápolylyal közelebbi összeköttetésben 
volt. Sz. László leánya a bizanczi császár neje volt. 

Magyarország a nyugoti czivivilizáczió kötelékébe 
lépett már Sz.-István alatt, Magyarország utolsó állomása 
volt az európai kulturának, mert mig itt a művészetnek 
maradványai az építészetben, a szobrászatban, az ötvös-
müvekbeu és az ipar egyéb ágaiban még feltalálhatók, 
addig kelet felé haladva és Magyarország határain átlépve 
ilyenek alig találhatók. 

Nincsen tehát okunk a középkort oly sötétnek gon-
dolni, mint azt az elfogultság, az érdek, vagy a felüle-
tesség rajzolja, de legkevésbbé van okunk nekünk ma-
gyaroknak ezt olyannak hirdetni. 

Nemzeti életünk bölcsője a középkorban állott és 
mi teljes önérzettel tekinthetünk e korra, melyben alkot-
mányos szabadságunk gyökerei vannak, melyben az 
arany-bulla, nemzetünk ezen magna chartája keletkezett, 
melyben nemzeti függetlenségünk és dicsőségünk annyi 
emlékeit jegyezte fel a történelem. Legnagyobb alakjaink 
akkor fénylettek és fényök átsugárzik hozzánk. Sz. István 
államférfiúi nagy alkotó ereje, mely országunkat és al-
kotmányunkat oly alapra fektette, melyen nyolcz század 
után ma is állunk ; — Sz. László eredeti magyar jelleme 
és lovagiassága, ki nemzetét teljesen kibékitette a keresz-
ténységgel, ki tiszteletet szerzett a magyar névnek Euró-
pában, ki előtt az európai fejedelmek meghajoltak, ki 
nemzetét szerette és viszonzásul a nemzet által három 
éven át gyászoltatott, — Bölcs Kálmán, ki midőn szilár-
dan a katholikus egyház mellett állott, első volt Európá-
ban a fejedelmek közt, ki a boszorkány hitet lerombolni 
törekedett ; — Nagy Lajos, ki országának határait olv 
messzire terjesztette ki, mint addig senki, és mely tán 
ezután sem fog odáig terjesztetni ; — Zsigmond, ki a 
magyar királyok főkegyúri jogait oly erőteljesen védte a 
konstanczi zsinaton, mely jog tudvalevőleg Magyaror-
szágban az állam és egyház közti összhangzatnak oly 
drága biztositékát képezi ; — Hunyadi Mátyás, az euró-
pai műveltségnek ezen nagy védnöke és terjesztője, ki 
nek nevéhez fűződik nem csak harczi dicsőségünk, hanem 
nemzeti kultúránknak egyik legszebb emléke: — melyik 
magyar nem emeli büszkén föl fejét, midőn ezek nevei 
említtetnek ? ! 

Tisztelt közgyűlés! Aki az emberi szellem fejlődé-
sének phasisát akár lélektanilag, akár történelmileg ta-
nulmányozni, vagy aki az emberi nem művelődési fázi-
sait igazságosan méltányolni kívánja, annak egytől kell 
tartózkodni, tudniillik nem szabad egyes jelenségeket az 
egyéni életből, egyes, bármily fontosnak látszó eseménye-
ket az emberi nem életéből kiszakítani, mert az egyes-
nek szellemi, valamint az egész emberi nem kulturális élete 
egy megszakithatlan egészet képez. A katasztrófák, 
melyek a kulturát megszakítják, vagy a szerencsés epi-
zódok, melyek azt egy lepéssel tovább viszik, nem ön-
kéntesek. Egy nagyszerű terv az, melynek részleteit ké-
pezik, egy magasztos czél az, melynek elérését a Gond-

viselés elrendelte és ha az evolúciót, mint az Isten aka-
ratát fogjuk fel, mely az emberi nem nevelése által azt 
fokról-fokra magasabb tökéletességre vezérli : ugy mi a 
középkorban egy állomást látunk, amely egy részről gaz-
dag az ész és kedélyélet alkotásaiban, de melynek még 
nem volt annyi ereje, hogy a fénynek árnyát teljesen 
elenyésztethette volna. S bár ez irányban sajnos téve-
déseket észlelünk is, bár a reszletek az emberi sziv és 
ész sokszor tragikus elfogulását is tüntetik föl, azért 
még nem vagyunk jogosítva kárhoztató Ítélettel sújtani 
egy egész korszakot, mely oly csodálatra méltó módon 
előkészítette a mai kulturát . 

Nem kívánja senki a középkori állapotot vissza-
idézni, ami egyébiránt lehetetlen is, és nagy tévedés, hogy 
ne mondjam, igazságtalanság van abban, ha ezen szán-
dékkal a katholikus egyház gyanusittatik. Igen, ha le-
hetne valamit visszahozni, az azon mély vallásosság volna, 
mely a középkort átszellemitette, az azon eszményi fel-
fogása az életnek volna, mely sajnosan, ma a rideg ma-
terializmusnak kénytelen helyt adni, azon isteni erő volna, 
mely áthatván családainkat, nemesitvén, a közerkölcsisé-
get, adjon a nemzetnek a középkori nagy férfiakhoz ha-
sonló fennkölt szellemeket, kik nemzetünk géniuszát ma-
gukban fölemelvén, teremtsék azon magas röptű idealiz-
must, mely nélkül a leggazdagabb nemzetek síilyedésnek 
indulnak. 

Ezt kivánnók mindnyájan visszahozni, akik az em-
beriséget szeretjük, mert hiszszük, hogy ez csak a kul-
turának nemesítésére szolgálna. Es ezen eszmének szen-
teli a Sz.-László-Társulat is egész tevékenységét, mert 
ezzel nemzetünknek fél szolgálatot tehetni. 

Isten áldása legyen ezután is a társulat ezen tevé-
kenységén. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 10. A Szi.-László-Társulat jubiláris 

közgyűlésének második napja. — Az első fényes nap után, 
milyen még nem igen sok virradt ügyünkre a fővárosban, 
zártüléssé alakulván, folytatást és befejezést nyert a jubi-
láris közgyűlés e hó 7-én. Nem szándékozom ennek le-
folyását részletesen ismertetni, csak ama indítványokra, 
illetve határozatokra akarok szorítkozni, melyek minden 
figyelemre méltók. 

Egy világos czél lebegett a közgyűlés előtt és az 
volt : hatványozni a társulat act)ó-képességét. Ezt pedig 
két uton törekedett lehetővé tenni. Egyrészt apasztani a 
folyó kiadásokat, másrészt növelni a bevételeket. Az első 
irányban nevezetes lépés történt. Ha jól tudjuk, az április 
10-ikén tar tot t igazgató választm. ülés Márkus Gyula, e. 
alelnök ő mlga és dr Balogh S. v. alelnök elnöklete alatt 
egy háromtagú albizottságot küldött ki a titkárral együtt, 
mely a bukaresti magyar plébánia, illetve istenitisztelet 
kérdésének incidenséből utasítást kapott ezen ügynek, 
valamint az ezzel összefüggő pénzügyi kérdések tanul-
mányozására s ebből kifolyólag javaslattételre. Ezen al-
bizottság május hó 12-én beható tanácskozás után hozott 
megállapodásait a jun. 4-iki vál. ülés magáévá tette és 
a közgyűlés, mely erre egyedül illetékes, határozattá 
emelte. A helyzet t. i. az volt, hogy egy társulat, mely 
adakozásokból évi 4—5 ezer forinttal rendelkezik jóté-
konyság gyakorlására, önmaga 1300 frtnyi budgettel birt 
csak személyi járandóságok czimén. Ez semmikép sem ál-
lott viszonyban a társulat jövedelmeivel és czéljai-
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val. A megtakarítást i t t életbeléptetni szükséges volt 
A pénztárnoki javadalmazás eltörlésével, mi csak ugy si-
került, hogy az eddig önzetlenül fáradozott Venczell An-
tal ur ex nobili officio elvállalta a pénztár kezelését, a 
a titkári tiszteletdíj 400 fr t ról 200 f r t ra való reductiójával, 
már eddig is 500 fr tnyi megtakarí tás vált lehetségessé, 
vagy tényleg 700 fr t , mivel a t i tkár ugy az eddigi mint 
az ezután neki járó tiszteletdíjról a társulat javára le-
mondott. Idővel, ha az írnoknak és szolgának ad perso-
nam meghagyot t 300 — 300 fr t , tehát összesen 600 fr t , 
az elfogadott javaslat szerint 350 f r t ra leolvad, a társu-
latnak személyi járandóságok czimén mindössze 550 fr tnyi 
kiadása lesz. vagy a t i tkár által felajánlot t 200 f r t levo-
násával csak 350 f r t . Az eddigi 1300 fr tnyi személyi kia-
dással szemben a megtakarí tás tehát 500 f r t (tényleg 
700 f r t ) idővel pedig 750 f r t (esetleg 950 frt) , ami min-
denesetre elismerésre méltó lépés. 

A társulat bevételeinek szaporítására az említett al-
bizottság javaslata határozat tá emeltetett , mely szerint 
ugy a nmlgu püspöki és egyúttal védői karhoz, a f t . 
káptalanokhoz, a főnemességhez és egyéb világi urakhoz 
kérelem és felhivás intéztessék ezen kettős szempont-
ból is fontos és szent czélra való adakozásra, (vagy ala-
pítványok, vagy évenkinti segélyezés vagy egyszer s min-
denkorra adandó pénzsegélyek által.) Dr Wola fka N . 
t i tkár ezen indítványt azzal bővítette ki, hogy a nmlgu püs-
pöki kar tiszteletteljesen felkérendő a székhelyi igazgatók 
intézményének az egész országban való létesítése ügyé-
ben ; továbbá az érdekeltség ébresztésére és fenntar tására 
évenként 3 4-szer megjelenő értesítőt, hoz javaslatba, 
szt. László képeinek és érmeinek készítését; Lonkay An-
tal lovag és vál. tag a székhelyi igazgatókkal való sű-
rűbb érintkezést, valamint a társulat számára készítendő 
jelvényeket sürgeti. 

Végre a t i tkár az összes hazai papneveldék, közép-
iskolák, leányneveldék igazgatóságaihoz vagy hit tanárai-
hoz intézendő kérelem és felhivás ügyében emel szót. 
Ezen indítványok elfogadtat tak és kellő időben az igaz-
gató választmány azokat életbe fog ja léptetni. — A 
nmlgu püspöki kar kegyessége és jóindulata a Szt.-L.-
Társulat iránt arany betűkkel meg van örökítve a társu-
lat jegyzőkönyveiben. S azért bizalommal remélheti a 
társulat, hogy ezen u jabb kérelmével sem arat balsikert. 
Attól fog igen sok függni, hogy a papság miképp fogja 
fel és miképp érvényesiti a nmélt. püspöki kar nemes-
szivü intézkedését. Igaz és a főpásztorok mellett akár-
hány ügybuzgó és fáradhatat lan lelkipásztor is van és 
volt mindig, kik valóban minden elismerésre méltó módon 
fáradoztak a társulat érdekében Csakhogy e téren is fo-
kozódottabb tevékenység, általánosabb, lelkesebb felka-
rolás nemcsak lehetséges, hanem szükséges is. Tény az 
és a társulat "Jegyzőkönyveinek lapjain ismételten és is-
metelten olvasható, hogy a hol egy lelkes pap akár köz-
ségében, akár valamelyik intézetben a társulat érdekeit 
buzgóan, állhatatosan előmozdította, ott a siker soha el 
nem maradt . Ha számokban nem is volt mindig fényes 
az eredmény, de soha sem hiányzott az ott teljesen, hol 
ennek első feltétele, a buzgó közreműködés nem hiányzott. 

Ha valaki, ugy a minden nemesért és magasztosért 
annyira hevülő papság a Szt.-László-Társulatnak nem-
csak természetes szövetségese, de legsikeresebb ter jesztője 
és támogatója is. A központi vezetés nagyobb sikerrel 
csak ugy működhetik, ha az egész országot befutó szá-
lak oly tökéletes hálózatot képeznek, mely gazdag ered-
ményt biztosit. S ha a Szt.-László-Társulat annyira eminen-
ter katholikus és hazafias czéljai a magyar kath. pap 
oly annyira fogékony nemes szivét a lelkesedés szent 

lángjára gyulasztják, akkor az a szent tűz terjedni fog, 
másokat is fog lelkesíteni és a lelkesedéssel emelkedik az 
áldozatkészség, az áldozatkészséggel az actióképesség, az 
actióképeséggel a siker és az eredmény. Csak magunk 
ne kicsinyeljük a kezdetben mutatkozó kisebb eredményt : ak-
kor nagyobbra is teszünk majd szer t ! ? 

VEGYESEK. 
*%* Sión övei itt Budapesten, vigyázzatok ! Az ösz-

szes napilapokat bejár ta egy ugyanar ra az egy kaptafára 
ütöt t közlemény, hogy a hit tanitásnak a főváros elemi is-
koláiban „bajai" vannak, hogy „a vallástan tanítása az 
iskolákban nem foly a kellő sikerrel." „Sok gyermek kap 
elégtelen osztályzatot" a hittanból, és ezt „némely isko-
laszék s velők a közoktatási bizottság is annak tu la jdo-
nít ják, hogy ez az elégtelen osztályzat a gyermeket nem 
gátol ja a felsőbb osztályokba való átmeneteiben." A köz-
oktatási bizottság e ba j orvoslásául azt indítványozta, 
„hogy a mely gyermek a vallástanból megbukik, az osz-
tály ismétlésére köteleztessék." Nagyon helyesen ! A t a -
nács ezt mégis el nem fogadta, hanem tüzetes nyomozást 
rendelt el a vallástanítás csekély sikerére, illetőleg annak 
okaira nézve. Vigyázzunk, hogy alaptalan recriminatiók 
ne árthassanak az oly üdvös katechetai intézménynek ! 

— Liszt Ferecz szabadkőműves volt. Ez a hir j á r t a 
be tegnap a fővárosi sajtót . Egy szabadkőműves lap 
nyilatkozatát közölték Liszt, halála alkalmából. A szabad-
kőműves lap állítása szerint Liszt 1841-ben lépett be a 
titkos társulatba, több páholynak volt tagja és' 1870-ben 
lett mester egy budapesti német páholyban. Lehetet len-
nek nem lehetetlen a dolog és Liszt nevére nem dicső-
ség, ha igaz. J ó lenne ezt a dolgot tisztába hozni. 

— Az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi 
társulata f. hó 12-én az érseki papnevelő intézetben Má-
ria-ünnepélyt tar t , melyre a gazdag tárgysorozatot fel-
tüntető meghívót köszönettel vettük. 

— A mi pénzünkön kitartott „ Polit. Correspondes" 
— a katholiczizmus rovására bolgárabb a bolgároknál a 
muszka schisma javára. Kimuta t ja a nevezett lap, hogy W a l -
demár dán herczeg kandidáczióját a bolgár t rónra egykor 
Sándor czár is pártfogolta. Azt is kimutat ja , hogy a bolgár 
alkotmány a bolgár uralkodó gyermekei számára a schis-
matikus vallás követését rendeli el. A bolgárok ennek 
daczára Waldemár herczeget, a ki katholikus nejének 
akara tára mindkét nemű gyermekeit katholikus vallásban 
fogja neveltetni, megválasztották fejedelemnek. Ez által 
a bolgárok készségüket fejezték ki, hogy idővel egy ka-
tholikus fejedelmet is szivesebben látnának, mint a schis-
matikus muszka kényuralmat . Vájjon tapintatos el járás-e 
a katholiczizmusban látni akadályt a bolgárokra nézve akkor, 
mikor a bolgárok abban nem látnak semmi akadály t? 

— A belgiumi püspöki kar nov. 16-án együttes fő-
pásztori levélben szólította fel a papságot, hogy^ a kik 
a Belgium védnöksége alatt keletkezett Congo-Allamban 
hi tküldérségre válalkozni készek, illetékes püspökükhöz 
fordulni szíveskedjenek. 

T. olvasóinkhoz. 
Hátralékos előfizetőinket kérjük a hátralék szives bekül-

désére. 

Szerkesztőségi telefon. 
Bécs. W. — Töketerebes. H. — Rozsnyó. V. — Győr. V. és 

P. uraknak : A becses dolgozatokat megkaptuk. Igyekszünk, hogy 
azokat még e hó folytán közölhessük. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

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 . 
KÄTH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 

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

Budapesten, deczember 15. 48. II. Félév, 1886. 

TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : Ipolyi Arnold. — Egy szó a maga idején. — Dupanloup nevelési elvei. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : A Szent-László-Társulat jubiláris közgyűlésének elnöki beszéde és a hazai sajtó. — G y ő r s z a b a d h e g y : 

Egy könyvről. — K a s s a : Salutem ex inimicis. — Ipolyi-gyász. — Hivatalos. — Vegyesek. 

IPOLYI ARNOLD. 
(t 1886. decz. 2-án). 

Pór Ä n t a l apát -kanonok urnák. 
I. 

Arra, hogy egy Ipolyit gyá9zdallal sirba kisérjen, 
Bármily hű szerető-parlagi tolla kevés. 

Arra a' lángésznek kell vállalkozni előre, 
Mint Pó r Antalnak nagyszerűen sikerült. 

Nézem a díszpéldányt, Ipolyink gyöngy életirását, 
Régi bará tságunk összekötő remekét . 

Es megdöbben a sziv mélyében, mint ha a tenger 
Széttöri egy perczben habjai közt a ha jó t . 

Csak nem rég lát tuk diadallal par t ra kikötni 
A nagy p ü s p ö k ö t . . . és már csak a sir ja van i t t ! 

í gy megy az élet gyors kerekén — csuda ! — föl s le az ember, 
Őrlő malma a vastengelyü gép — az idő. 

Mért ne kivántunk volna dicsőnknek századot élve, 
Ha az öröklét már ugy is övé vala fenn ? 

II . 
Dobrona volt az a hely, hol szentül lesve mi egykor 

Bérmálás közben többi közé vegyülénk, 
Hogy hall juk tótul szónoklani a magyar irót, 

S lángleik ü hazafit. Mennyire meglepeténk ! 
Ugy soha Moyzes, vagy Radlinszky papolni, a szláv 

Tört je i t oly szépen még maga Paulik a tót 
Ekesszóló sem hallá, nem, nem ; „iba nás pán 

Krisztusz tak hovoril," zúgta örömben a nép. 

III . 
A született szónok bele halt a szent igeárba, 

Melylyel az ős Várad let t vala hitben erősb. 
Annyi sóhajt , omló könyet, annyi öröm-rebegést , mint 

Beszterczén lá t tunk püspöki ünnep a la t t : 
Csak nagy ri tka eset ; ha tagadhatlan, hogy a püspök 

Még nem vesztett fényt, égi varázsa örök. 
Ily czimkép teszi jellemzővé életirását 

Ipolyi püspöknek Pór kanonok sorain. 
Ah ! mikor e könyv hirnökként megelőzte a holtat , 

A nemzet méltó lelkesedésre fakadt . 

IV. 
Hadd vigye há t a jók sziveit szeretett Ipolyink el 

Udvil latra az Ur isteni t rón ja elé. 
Hogyha az ő szivét örökül jegyesének ajánlta , 

Beszterczének, ahol má tka -gyürü je ragyog. 
E s mi, kik őt i f jú hévvel bámulva öleltük, 

Könyharmat ta l az ő sirja körü l a babér t 
Folyvást frissítsük, hadd lássa a lelkes utókor , 

Nagy fiain mint csügg a haza é s a vi lág. 
* 

* * 

E pár sárga kalász, melylyel meghintem a kedves 
Síremléket, az ő munkabí ró kebelén 

É r e t t meg. Magvát szétszórom az i f jú szivekbe, 
Kikre a nagy kortárs szelleme fent is ügyel. 

Sántha Mihály. 

Egy szó a maga idején. 
„Excelsior !u 

II. 
Megvallom : nekünk lapiróknak, igy az év 

vége felé, midőn az olvasó-közönség előfizetés 
által ítéletet mond felettünk, egy kis felpezsdülés, 
milyet lapjainkba péld. a szent-István-társulati nép-
iratkák ügyére vonatkozó sok hozzászólás, nyilat-

. kozat és akczió önt, igen kapóra jön. A lap életre-
valóságnak éclatja varázshatást gyakorol az ol-
vasóközönségre. Az olvasóközönség önérzetesebb 
tagjainak pedig szintén jól esik a nyilvánosság 
előtt, névaláírással, belevevegyülni az akczióba. 
Ámde az éclat által a Sz.-I.-T. népiratkái és if-
júsági olvasmányainak sorsán, jövőjén, gyökeresen 
nincs-eegitve. A népiratkák és ifjúsági olvasmányok 
terjesztésének ügye nincs szervezve, csak magyarosan 
szalmatüz módjára, fellobogtatva. Mert a szaza-
val és ezrével jövő megrendelések csak az eddig 
megjelent 4 népiratka sorsáról Ígérnek gondos-

48 
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kodást : ') a jövőben megjelenendők sorsa iránt 
nem adnak kellő tájékozást és megnyugtatást 
Kivált az ingyen kiosztásra fektetett terjesztések 
a népiratkák remélt nagyszabású és állandó kelen-
dőségére nézve csak igen gyenge garancziát ké-
pesek nyújtani. Az erszény nem ismeri a lelke-
sedést. csak pillanatnyira, a felhevülés első per-
czeiben. 

Tehát a népiratkák — és én mindig hozzá 
teszem : az ifjúsági olvasmányok2) — kelendőségét, 
terjedését, piaczát, az állandóság minden kellékeivel 
felruházni, egyszóval : szervezni kell. Terjessze 
ki immár a Szt.-I.-T. arató kezét és szedje le az 
országszerte megérlelt bő termést és gyűjtse össze 
csűrébe, pajtájába, magtárába. Mindenekelőtt azon-
ban határozza meg a Szt.-I.-T., hogy hány darab 
népiratot és hány ifjúsági olvasmányt fog kiadni 
évenként. Megmondhatatlan számú iratok pénz-
ben meghatározhatatlan összeget képviselnek. 
Határozatlan összegre pedig előfizetők karát szer-
vezni igen bajos. 

Mondja ki tehát például a társulat, hogy éven-
ként kiad 12 vagy 24 népiratot és legalább 4 ifjú-
sági olvasmányt. Azoknak az ára 3 krjával 36 krra, 
illetőleg 72 krra, — épp annyi mint a Sz.-L.-T. tag-
sági dija, — emezeké péld. 25 krral 1 fr t ra tehető. 
A népiratkákra nézve talán ugy lehetne intéz-
kedni, hogy a 24 füzet két sorozatból álljon, egy-
egy sorozat 12 havi füzettel, és pedig ugy, hogy 
a két sorozatból egyre is lehessen előfizetőnek 
beállni. Igy a kinek sok az évi 72, és a havi 
6 krajczár, talán nem lesz sok a havi 3 és az 
évi 36 kr. A ki tehetősebb, megszerzi mind a 
két sorozatot; a ki szegényebb havonként kap 1 
füzetet 3 krért. 

Eképp világosan, szabatosan és ujjon kiolvas-
hatólag szeme elé lehetvén állítani a népnek, 
hogy mit ad a Szt-István-Társulat és mennyiért: 
könnyen lehet majd minden hitközségben a nép-• 

*) Egyik megrendelő csak annyit ígért, hogy annyi 
füzetet terjeszt, a mennyit lehet ; a többit szabad legyen 
neki visszaküldenie. 

2) A Sz.-I.-T .-nak az ifjúsági iratok terén teljes 
erejével kell fellépnie, ha meg akar felelni azon igények-
nek, a melyeket katholikus, vallásos jellege reá ró. Épp 
most forgattam az „Egyetértés" f. hó 12-iki számának 
irodalmi rovatát. Ebben nem kevesebb mint öt könyv-
kiadó czég egyszerre veti piaczra az általa kiadott if jú-
sági iratok egész halmazát. E czégek a következők: Ré-
vai testvérek, Singer és Wolfner, Lampel-Wodianer, Eg-
genberger, Légrády testvérek. Ily óriási profán ifjúsági 
irodalommal szemben a Sz.-I.-T.-nak egész erejét meg 
kell feszítenie, hogy megfelelő számú vallásos iratokat 
állítson be a versenybe, 

iratkák terjesztésének ügyét szilárd és állandó szer-
vezetbe önteni. 

Ugyanez állván az ifjúsági olvasmányok szá-
mának, minőségének és árának tüzetes megha-
tározása i ránt ; az illető olvasmányok művelt-
ségi fokának megfelelő minden kath. tanintézet-
ben játék lesz szintén szervezni lelkes tanerőink-
nek a Sz.-I.-T. ifjúsági iratainak ifjú olvasókö-
zönségét. 

Hanem még akkor is, ha minden hitközség-
ben, illetőleg minden tanodában a Sz.-I.-T. né-
pies és ifjúsági iratainak olvasó-közönsége szer-
vezve leend : megoldatlan maradna az, hogy tü-
zetesen micsoda viszonyban lesznek ezek a hit-
községek- és tanodánkint szervezett és az il-
lető szent-István-társuluti megbízott által évről-
évre gondozott kis olvasó-közönségek magával a 
Szent-István-Társulat plenumával, illetőleg szer-
vezetével. 

Erre nézve óhajtanék én a t. papság és a 
Szent-István-Társulat m. t. tagjai körében elmél-
kedést és eszmecserét kelteni, a következő kérdé-
sek formulázásával. 

Előre bocsátok kettőt : 
1. hogy egy remekül sikerült minta áll előt-

tem a seckaui egyházmegye hívei számára szer-
vezett Pressvereinban, a mely minden esztendő-
ben minden városáról vagy helységéről az egy-
házmegyének kimutatja, ki az illető helyen az 
egylet által kiadott népies iratok gondozásával 
megbízott mandatarius és kik a tagjai. Megjegy-
zendő, hogy az egyleti tagok hetenkint csak 1 kraj-
czárt, azaz évi 52 krt fizetnek; és kaptak érte 
például 1878-ban eme hármas rubrika a la t t : Er-
bauung, Belehrung, Unterhaltung, összesen 24 n. 
8-r ivet, egy majdnem öt, petit betűvel nyomott 
ivből álló függelékkel, a tagok névsorával és az 
egyletre vonatkozó egyéb felvilágosításokkal. Meg-
jegyzendő az is, hogy a tagok kimutatásában 
azok a helyek is ki vannak nyomatva, a hol az 
egyletnek egy tagja sincsen. Ennél hathatósabb 
ösztökélés arra, hogy ott is legyenek tagok, alig 
képzelhető. Egyik község a, másikat hivja ki ve-
télkedésre. Feltűnő az egyleti iratok olcsósága is. 
Csaknem 30 iv 52 krért ! Erre az egylet azért 
képes, mert magának nyomdát szerzett. A nyom-
dai nyereség a tagok, az egylet javára fordul. 

2. Én igen-igen kívánatosnak, sürgősnek, nagy 
elmaradás kárát távoztatónak tartom a Sz.-I.-T. 
kebelében egy szakok szerint dolgozó irodalmi osz-
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tál}7 mielőbbi felállítását; mert az, a mit, ennek az 
osztálynak felállításán fölül itt azonnal, igénytelen 
kérdés alakjába öltöztetve, indítványba hozni sze-
rencsés leszek, csak akkor fogja magát az állandó 
virágzás reményével kecsegtethetni, ha a Sz.-I.-T-
irodalmi osztálya a nép és ifjúsági irodalom sza-
kában is már teljes erővel működésben leend. 

Ezek előre bocsátása után kérdéseimet most 
már van szerencsém következőleg formulázni : 

a) Nem lenne-e jobb, ha a Sz.-I.-T. kimon-
daná, hogy hatáskörének s egész létalapjának mé-
ly itése és kiszélesítése végett, az egyházmegyék-, 
városok-, hitközségenkint, illetőleg tanintézeten-
kint mindenfelé összegyűjtött és állandó előfize-
tőkként szervezett megrendelőit az általa évenkint 
meghatározott számban s meghatározott áron 
kiadandó népies, illetőleg ifjúsági iratoknak — 
a társulat az ő alapitó, rendes, és író1) tagjai 
mellé előfizető tagok czimén kebelébe és szerve-
zetébe fölveszi. Mit érne el ez által a Sz.-I.-T. ? 
Azt, hogy a kath. nép, és a kath. ifjúság, magát 
a Sz.-I.-T. tagjának érezvén, kath. önérzetében 
óriásilag növekednék s a zsenge ifjúság, ha ko-
rán élvezetnek és dicsőségének megtanulná tar-
tani a Sz.-I.-T. tagjának lehetni: serdültebb és férfi 
korában a rendes tagok sorából tömegesen s lelke-
sedéssel támogatná a társulat magasztos czéljait. 

b) Hogy országszerte minden egyházmegyé-
ben, ha lehet minden hitközségben, minden kath. 
tanintézetben, összeirathassanak és szerveztethesse-
nek a Sz.-l.-T.-nak imént jelzett előfizető tagjai (36, 
illetőleg 72 krral a népiratokra, 1 frttal az ifjú-
sági olvasmányokra) nem lenne-e jó, ha a Sz.-I.-T. 
éppen ugy, mint a Szent-László-Társulat f. hó 
7-én tar tot t zárt közülésében elhatározta, a nm. 
püspöki karnál székhelyi igazgatók, azaz egyház-
megyei kath. egyleti szervezők és vezérek beállítása 
iránt esedeznék; a kath. fi- és leány-tanintézetek 
igazgatóságaihoz, illetőleg hittanáraihoz pedig azzal 
a kéréssel fordulna, hogy hatásuk körében a társu-
lat által kiadandó ifjúsági iratok számára előfizető-
ket gyűjteni, azokat előfizető tagokid a Sz.-I.-T.-nak 
bejelenteni, együtt tartani és vezetni szíveskedjenek 1 

Mert csak igy vélem én a Sz.-l.-T. létalap-
jának mélyítését és kiszélesítését — állandó si-
kerrel, legjobban megvalósíthatni. 

A megpendített eszmékre szálljon le az Isten 
áldása! 

x) Ezt az osztályt már felállitottul contemplálom. 
A szr.rh. 

Dupanloup nevelési elvei. 
Irta: Purt Iván. 

(Folytatás). 

IV. A testi nevelés.*) Miután az ember test-
ből és lélekből áll, azért a nevelésnek, melynek 
az egész embert kell felkarolnia, nemcsak a lé-
lekre, hanem a testre is ki kell terjeszkednie. 
A test, mint a lélek szerve, szintén fejlesztésre, 
erősítésre szorul; de mivel ezen fejlesztés a testi 
nevelés-, a physikai ápolás által történik, azért 
a test i nevelés .szükséges és fontos nevelési esz-
köz. „A testi nevelés mondja Lubrich — a 
növendék testét épségben megtartani , erőssé és 
szépxDé tenni törekszik. A physikai élet, mint 
olyan, nem vesz részt az ember rendeltetésében, 
jelentőségét nem közvetlen munkálásából nyeri, 
s ha csupán a testi életnek szolgálna, nevelése 
nem birna nagyobb becscsel, mint bármely más 
állat és növény ápolása ; de a test a halhatat lan 
léleknek szervét képezvén s vele viszonthatásban 
élvén, hasonli thatlanul nagyobb értékkel bír az 
állat testénél; s nevelésének jelentősége a szel-
lemi nevelésen alapul, ugy hogy azt közvetett 
szellemi nevelésnek kell tar tanunk. Ez okból a 
testi nevelés is nagyjelentőségű."a) 

A nevelés tör ténete fényesen bizonyitja a 
test i nevelés szükségességét és fontosságát. Már 
a régi görögök és rómaiak nagy súlyt fektet tek 
arra, hogy egészséges, erős és izmos embereket 
neveljenek. Tőlük származik a „mens sana in 
corpore sano"-féle mondás is. Az ujabb korban 
Montaigne, a testi nevelés terén nem csekély ér-
demekkel biró Locke, az emberi természet mél-
tóságától á tha to t t Comenius, a test i nevelés 
nagy bajnoka Rousseau, és mások, sokat fáradoz-
tak a testi nevelés érdekében. 

Dupanloup mint mindent, ugy a testi neve-
velést is katholikus szempontból fogja fel, és an-
nak szükségességét és fontosságát oly szépen, oly 
speciális módon indokolj a, a mint azt más neve-
lészeknél nem igen találhatjuk. Legelőször is az 
egyház taní tására hivatkozik, mely szerint az 
emberi test a lélek lakóhelye, a teremtésnek leg-
szebb és legnemesebb müve, és hozzá teszi, hogy 
az idomtalanokat, nyomorékokat az egyház nem 
veszi fel szolgái közé. 

Dupanloup fő-alapelvül azt állítja, hogy a 
testi nevelés „a planta pedis u s q u e ad verticem" 

0 Y. ö. De l'Educ. T. I. p. 1 9 2 - 2 2 0 . 
*) Lubrich : Neveléstudomány. I. k. 232. 1. 
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— tetőtől talpig terjedjen, a mint azt maga a 
szentírás megkivánja. Második alapelve a követ-
kező : a testi nevelés ugyan atyai, sőt anyai gon-
dot kiván. de azért annak sem túlságos lágynak? 
sem túlságos keménynek nem szabad lennie, ha-
nem a rendes középúton haladva az embert erő-
sítenie, egészségben tar tania és edzenie kell. A 
felsorolt két alapelvben minden bennfoglaltatik, 
mit a jó, helyes testi neveléstől kívánnunk kell 
és lehet. De miután Dupanloup neveléstanában 
az intézeti nevelésre különös gondot fektet, és 
általános nevelési elveit gyakorlatilag nevelőin-
tézetekre alkalmazza, azért a test i nevelés álta-
lános szabályai után hét pontot sorol fel, me-
lyek különösen a nevelőintézetekben, melyekben 
a tanitás és nevelés helyes összhangban állanak, 
a jó egészség fenntartására okvetlenül szükségesek; 
és ezek: 

1. A szabad, friss levegő, mely gyakran f'on-
tosabb, mint a jó táplálék, mert nem hiába 
mondják: „aer pabulum vitae." A levegő a szel-
lemre is nagy befolyással van, a mint ennek vi-
lágos példáját az amerikai angolokban láthatjuk, 
kik a száraz légii Ej szakamerikában nemcsak 
testre, hanem szellemre nézve is nagyon meg-
változtak. Miután a levegőnek a jó egészségre 
és vidám kedélyre való jó hatása nem tagadható, 
azért gondot kell arra fordítani, hogy az isko-
lákat. a nappali és hálószobákat kellőképen szel-
lőztessék. 

2. A tápláléknak milyenségileg jónak, és 
mennyiségileg elegendőnek kell lennie, elkerülve 
minden fölösleget és nyalánkságot. Ez különösen 
nevelő-intézetekben méltó megfigyelésre. A nö-
vendékek alaptalan követeléseit egyszerűen visz-
sza kell utasítani. Dupanloup kiváló gondot ki-
ván fordít tatni a természetüktől gyenge gyer-
mekekre, különben pedig hangsúlyozza, hogy a 
nevelőnek, mint egy igazságos atyának, minden 
növendékkel egyenlően kell bánnia. 

3. A rendes életmód, melynek egyszerűnek 
és egyöntetűnek, de változatosnak is kell lennie. 

4. A testgyakorlatok és játékok. Fölösleges 
volna a testgyakorlás fontosságát bővebben bi-
zonyítani, hiszen annak, mind a testre, mind a 
szellemre való jótékony hatását minden nevelő 
beismeri. Legyen elég az újkori európai gym-
nastika megalapítójának, a quedlinburgi szüle-
tésű Guts-Muths János Frigyesnek következő 
nyilatkozatát felhoznunk: „Nem volna-e a test 

gyakorlásának annak alakjára és képzésére is 
befolyása? Tudva van, hogy a görögök test i 
arányosság és szépség által is kitűntek. Erre 
más okok mellett bizonyára a testgyakorlásnak 
ís igen erős befolyása vala. Sem túlfeszített 
munka nem rontot ta el a tagokat, nem emész-
te t te fel az ábrázatot, sem férfiatlan puha nyu-
galom nem ernyesztette el azokat. Mindenik tag 
élvezte a maga szabadságát és mozgását, amint 
azt egyedi alkata igényié. Mindenik tag gyako-
rolva volt, de különösen az, melynek legtöbb szük-
sége vala gyakorlásra, hogy igy a többivel lehető-
leg kedvező arányba jöjjön. Igy növekedének fel a 
görögök természet arányos, nagyságra igy emel-
kedének ki az izmok szép férfias alakká : igy képző-
dének a gyermek s i f jú vonásai folytonossz ellemi 
munka és erőt, bátorságot igénylő foglalkozásai 
közt a testnek a férfiúi arcz egyetlen szépsé-
gévé. 

5. A tisztaság, mely a jó egészségnek első 
föltéte. 

6. A hőmérsék. Mindenekelőtt a melegről a 
hidegre való hirtelen átmenet kerülendő. 

7. Az orvosi ápolás. Az orvosnak minden-
nap kell a nevelő-intézetet látogatnia, még ak-
kor is, midőn nincsenek betegek. 

À testi nevelés a többi három nevelési esz-
közre nagy befolyást gyakorol, mert testi ápolás 
nélkül minden szellemi és vallás-erkölcsi nevelés 
ehetetlen. A test i nevelés a joggal erénynek 
nevezett tisztaság fölötti őrködés által különö-

; sen az erkölcsi tisztaságot támogatja, és igy 
azon erő-, és méltóság által, melyet ezen tiszta-
ság a testnek kölcsönöz, a lélek erősítéséhez és 
méltóságához is hozzájárul. Igy vélekedik Dupan-
loup a testi nevelésről. 

A vallási, fegyelmi, értelmi és testi nevelés-
nek, ezen négy nagy nevelési eszköznek tehát 
egymást kölcsönösen támogatnia, éltetnie, és át-
hatnia kell; ebben fekszik annak oka, hogy mind 
a négy okvetlenül és együttesen szükséges, mert 
csak ezeknek öszhangzó egyesitése teszi az em-
ber nevelését lehetőleg tökéletessé, és szeretet-
teljes alkalmazása által viheti a nevelő Dupan-
loup-nak nagy és magasztos nevelési elveit gya-
korlatilag keresztül. 

(Folytatjuk.) 

YT. ö. Lubrich: Neveléstudomány. II. k. 78—91. 1. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , decz. 14. A Szt.-László-Társulat jubiláris 

közgyűlésének elnöki beszéde és a hazai sajtó. — A ka-
tholicismus fővárosunkban még ri tkán látot t oly impo-
záns és fényes katb. nyilvánulást a templomon kivül, 
mint az e hó 6-ikán a színültig megtel t ujvárosházi dísz-
teremben lefolyt közgyűlésen, mely a Szent-László-Tár-
sulat negyedszázados fennállásának ünnepére rendeztetett . 
De nemcsak a teremben, azon kivül is — a saj tóban — 
élénk visszhangra talált ama remek elnöki megnyitó be-
széd, melyet tá rgyánál fogva, a püspök-szónok kiváló 
egyénisége és nagy szónoki hirneve miatt — amint fe-
szülten vártak — ugy behatóan is ismertettek és tá r -
gyaltak. Hogy ez a felfogás és . ál láspont különbsége 
miatt különféleképen tör tént , az magától világos, lévén 
még azon felül nem egy részlet ama nagyszabású be-
szédben, mely a mai kor nézeteibe annyira szerelmes saj-
tónak sehogysem izlett. 

T. olvasóink kétségkívül helyesléssel fogják fogadni, 
ha mi röviden bemuta t juk a hazai saj tónak nyi la tkozatai t 
és ezeket néhány észrevétellel megtoldjuk. 

Az „Egyetér tés" decz. 7-iki számában az elismerés 
meleg hangján irt vezérczikket közölt a Szent-László-
Társulatról . A társulat működése és iránya ismertetése 
után e szavakkal nyert befejezést a czikk : „A nemzet 
nagy hálá jára te t t ez a társulat érdemeket . Elnöki székét 
ma egy tudós, érdemes főpap tölti be, kihez hasonló lel-
kipásztort sokat óhaj tanánk a magyar hazának. E főpap, 
valamint a társulat eddigi működése a legjobb reményt 
nyúj t ják nekünk, hogy a szent ügy jó kezekbe van le-
téve, hogy gondozni fog ják távoli rokonainkat ezután is, 
mig keblére fogadhat ja őket is a h a z a . . . Legyen áldás 
ennek a társulatnak fáradozásain s kisérje működését a 
nemzet elismerése." 

A „Nemzet" e hó 8-ikán hosszabb czikkben foglal-
kozván dr Schlauch L. püspök-elnök ő excja beszédével, 
a többiek között igy nyilatkozik : 

„Bizonyára igaza van Szathmár tudós püspökének 
abban, hogy a lovagkor, az egyház erkölcsnemesitő, is-
kola és tudomány terjesztő működése, a keresztes hábo-
rúktól a könyvnyomtatás feltalálásáig sok olyan neveze-
tes erkölcsi, értelmi és anyagi tényezőt biztosított a czivi-
lisatiónak, melyek az emberi haladásnak, a rabszolgaság 
megszüntetésének, a tu la jdonjog és forgalom fejlődésének 
mind megannyi u j és addig ösmeretlen eredményeit mu-
tat ták fel és vetették meg az ú jkor i czivilisatiónak nem-
csak alapjait, de egyszersmind tervét és tovább emelke-
désének tényezőit is. 

Sőt ha a magyar katholika egyház kiváló püspöke, 
büszkeséggel és tanulságok felkeltésére hivatkozik azon 
czivilizátori nagy munkára, melyet nemcsak a tu la jdonjog, 
a nők emanczipacziója és erkölcsök finomítása, de a tudo-
mányok terjesztése tekintetében is végzett, ugy általános-
ságban a világon mindenütt, mint különösen nálunk a 
katholika egyház ; ha még arra is hivatkozik, hogy a 
középkorban (nem mondhatnók : szabad) tudományos ku-
tatásokban is mindenütt előljárt az egyház, hogy másfe-
lől, hatalma, világátölelő politikai és erkölcsi tényezővé 

nőt te ki magát , bizonyára csak az elfogulat lan tör téne-
lemnek volt szószólója ; annyival is inkább, mer t másfe-
lől nemcsak a római, de az arabs cultura behatását is 
érinté röviden és igy maga utasitá el azt a feltevést, mintha 
mindent csak a kathol ika egyháznak lehetne és kellene a 
mai czivilizáczióban köszönni, habár mindenki el kell hogy 
ösmerje, hogy abban nagy része volt. 

De ha mindezt concedáljuk is Schlauch püspöknek 
és ha a középkor hatalmas vallásos lendületét sem von-
ha t juk ké t ségbe ; mindazonáltal nem szeretnők ugy fo-
gadni el beszéde czélzatát és értelmét, mintha a mai kor-
nak, akár vallási, akár anyagi, akár szellemi, akár huma-
nisticus szempontból bármi t a középkortól irigyelni kel-
lene és azzal cserélnie kívánatos vagy szükséges lenne. 
Ha nagyobbnak is látszot t akkor a vallásosság és főleg 
a kathol ika egyház h a t a l m a ; de mikor a legnagyobb ke-
gyetlenségek követtft t tek el ; midőn a rablóvárak és lova-
gok ura lkodtak ; mikor még a papság és püspökök er 
kölcsi élete is a l egnagyobb megrovásra és szigorú in-
tézkedésekre készteté még a római pápáka t is ; mikor a 
hűbé rú r nemcsak védett, de zsarolt és erőszakoskodott is, 
mikor az áhítatos keresztes hadjára tok pusztí tásokat hagy-
tak hát ra és a közélet, irodalom, tudomány pólyáiban 
volt, éh- és döghalál gyakori vendég volt, babona és ül-
dözés majdnem mindenüt t előfordult, azt a kort , mai czi-
vilisatiónknak és erkölcsi ál lapotainknak, erkölcsi és anyag1 

viszonyainknak sem fölibe helyezni, sem ezekkel egy szín-
vonalra helyezni nem lehet." 

Czikkét a „N—t" azzal fejezi b e ; „Ki a haladást 
kétségbe vonja, vagy a régi kort bármely czimen vissza 
kívánja , az nemcsak a történelmi igazság ellen vét, de 
az emberiség ellen is, melynek törvénye és megváltása 
(?) a haladás." 

A „Pesti Hir lap" ugyancsak e hó 8-ikán a többek 
között ezeket i r ja : 

„A mi ama korban elismerésre-méltó volt, azt mi 
bizonyára ép ugy méltat juk, mint bárki más. A városi 
élet kifejlődése, a nagy alkotásokat és monumentál is épü-
leteket létrehozott társulási és szövetkezési szellem, az 
egyház által tel jesítet t kulturmisszió, a nők társadalmi 
helyzetének gyökeres megvál toztatása a keresztény világ-
nézlet által, az emberiség művelődését előmozdító talál-
mányok tagadhat lanul magasz ta lha t ják a középkort . De 
ez csak az éremnek egyik fele. Világsugarak a feudaliz-
mus ura lmának sötét éjszakájában. 

Örömmel üdvözöljük e fényt a középkornak törté-
netében, miként az éjjeli vándor a sötétben fölvillanó 
világosságot. De nem feledhet jük el miatta az olygarchia 
féktelenkedésének, a jobbágyi osztály helotaságának, a 
megsarczolt polgárság sanyargatásának, a vérfürdőket 
rendező vallási fanatizmusnak s a rettenetes babonának 
sötét éjszakáját ." Es később igy i r : 

„A mély vallásosság, mely oly sokszor fajul t fana-
tizmussá s a lovagi osztálynak harcziassága nagy tör-
ténelmi eseményeknek voltak rugói a középkorban 
tagadhat lanul . De ennek a korszaknak állami és tár-
sadalmi szervezete magában re j té a feloszlásnak vég-
zetes csiráit, mert a kiváltságos osztályok előjogaira 
volt épitve. Ezek az előjogok, az olygarchia elha-
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talmasodása, a középkor legnagyobb államszervezeteit 
is oly belső katasztrófák örvényébe sodorták, melyek-
ből csak az abszolút fejedelmi hatalom s utána az alkot-
mányos szabadságon alapuló népsouverainitás menthették 
meg a teljes elsülyedéstől. Magyarországot is a középkor 
szelleme jut tatá Mohácsig : azon olygarchia, mely az 
anarchia bélyegét nyomta rá az egész korszakra." Czik-
két igy zárja be : 

„Bármilyen ügyesen készült is a szatmári püspök 
beszéde : azt a czélt még sem fogja elérni, hogy más 
szinben tüntesse föl a középkort, mint a milyennek a 
történelem mutatja. Nem hátrafelé, hanem előre kell te-
kintenünk, hogy uj erőt meritsünk azon küzdelemre, 
melyet az emberiség az egyéni boldogulás érdekében 
folytat," 

Még néhány nyilatkozat van hátra, nevezetesen a 
P. Lloyd-é, melyekkel legközelebb tüzetesen foglalko-
zunk. (Folyt.) ? 

Győrszabadhegy, 1886. decz. 10. Egy könyvről. — 
M. t. olvasóközönség! Azokra nézve, kik az em-

beriség műveltségi történetével tüzetesen soha sem fog-
lalkoztak, akiknek azonban mégis van alkalmuk hallani 
a vádat még miniszterelnöki ajkakról is, mintha a kath. 
egyház, uralmának leghatalmasabb századaiban az embe-
riség kulturális haladásával mitsem törődött volna, ugy 
hogy ama századok „sötét"-eknek volnának nevezendők : 
valóságos élvezet oly beszédet hallani és olvasni, aminőt 
dr Schlauch Lőrincz szatmári püspök ur a Szt. László-
Társulat minapi jubiláris közgyűlésén mondott. Megnyug-
vást találhatnak ők annak konstatálásában, „hogy az a 
középkor épen nem volt oly barbár, mint az eddig jel-
lemeztetett, hanem hogy az egy lépcső volt a kulturális 
fejlődésben, és e felfogásnak megfelelőleg viszonylagosan 
sem sötétebb, sem tudatlanabb nem volt, mint a mai kor, 
viszonyítva azon nagy haladási úthoz, melyet az emberi-
ség még hivatva lesz megtenni. De egyúttal ujjmutatás 
gyanánt tekinthetik e beszédnek irányeszméit, ha ama 
korra nézve bővebb tájékozást akarnak maguknak sze-
rezni. Rámutat a tudós püspök azon kimagasló elvek- és 
eszmékre, melyek a középkor művelődési törekvéseinek 
alapul szolgáltak, melyek az akkori ker. világot eltöltve 
„nagyszerű mozgalmat idéztek elő, mely nem pusztán a 
vallási térre volt korlátozva, hanem a szó teljes értelmé-
ben általános és mélyen járó hatásában a modern kul-
túrának előkészitő, mozgató ereje lett." 

S midőn mi az emberiség fejlődését és fokról fokra 
történő nevelését egy felsőbb kéznek, az isteni gondvise-
lés vezetésének tulajdonitjuk, egyúttal az egyes századok 
nagy férfiait, kik koruk uralkodó elveit és eszméit ne-
mesíteni, magasztositani és megvalósítani törekedtek, Is-
ten küldöttei gyanánt szoktuk tekinteni. Valamint minden 
kornak, ugy a középkornak is, uralkodó irányelvei és 
eszméi egyes nagy szellemekben mintegy megtestesülnek, 
ugyi hogy a kulturális haladásnak feltűnőbb mozzanatait 
vagy fokozottabb és intenzivebb mérvét az ily szellemek 
életével és szereplésével szoktuk rendesen összefűzni. S a 

ok müyeltse0i történetének festésében egyik legmeg- | 
szokottabb eljárás az, hogy az egyes századok nagy és 

iránytadó alakjait tüntetik fel, s azoknak egész műkö-
désében, azoknak egyik-másik águ, vagy többoldalú tö-
rekvéseiben szemléltetik magát a kort, elért eredményei-
ből .pedig rámutatnak az elért haladás mérvére és értékére. 

Mondhatom, hogy Schlauch Lőrincz püspök beszédje 
után kétszeresen felkeltette figyelmemet egy ujabb élet-
rajzi vázlat, mely a 10-ik század második felében, s a 
11-ik század elején észlelhető kulturális mozgalomról tett 
tanulmányi anyagnak egy kimagasló férfiú körül való 
csoportosítása, s mint egyháztörténelmi tanulmány „Ger-
bert és kora" czim alatt jelent meg. Ft. Snrányi János 
győri theol. tanár ur, ki már több müvével tanúsította, 
hogy az emberiség műveltségi haladásának intéző szálai 
és tényezői iránt érdeklődik, s a materialisztikus irányban 
haladó mai kort az élet feladatainak eszményibb felfogá-
sára akarja vezérelni, ezúttal elégtételt óhajt adni annak 
a „sötét középkornak", s ezt bemutatni mint olyant, 
melynek elég magasztosak voltak elvei és eszméi, hogy 
megvalósításukért még a jelen kor emberei is lelkesül-
jenek és fáradjanak. 

„Világtörténeti jelentőségű egyének életrajza, — 
mondja szerző a megrendelési felhívásban, — mindig ta-
nulságos, kivált, ha ezek lángelméjük alkotásaival kije-
lölik koruk szellemi törekvéseinek az irányt, melyen előre-
haladva, — a műveltség, polgáriasodás és társadalmi 
tökéletesedés kincseiben gyarapszik. 

Ily eszményi czélokra lelkesedő alak Gerbert, ki a 
10-ik század szürkületében ugy tűnik fel, mint viharos 
éj után a hajnali esillag, ébredésre intvén a szunnyadozó 
népeket, hogy ifjú hévvel kilépvén az anyagi és szellem 
munka nyilt versenyterére, — minél előbb üdvözölhessék 
a világkultúra közelgő napját." 

Egy ilyen müvet olvasni annyi, mint valamely szép 
festményen gyönyörködni, s annak alakjaiban, színezésé-
ben, kivitelében a kellemes összbenyomást élvezni. Egy 
kép ez, a művelődéstörténet nagy képtárából ; de a kép 
annyival feltűnőbb, mivel Gerbert (mint második Sylves-
ter pápa 999—1003) működése nem csupán egyik-másik, 
hanem mondhatni minden irányban kiterjedt, s hatása, 
melyet korára gyakorolt, a tudományos, politikai, vallási, 
jogi, erkölcsi, egyházfegyelmi, társadalmi tekintetből egy-
aránt lehető legteljesebb mérvűnek tekinthető. 

A mü tartalma : Közművelődési viszonyok Gerbert 
korában. — Gerbert tanpályája. — Gerbert tanitói tiszte. 
— Gerbert politikai működése. — Gerbert az egyházfe-
jedelem. — Gerbert II. Sylvester pápa. — Zárszó. 

A 9 ivet meghaladó nagy 8-rétü diszes mü megren-
delési ára szerzőnél 75 kr, (bolti ára 1 frt), melyet leg-
czélszerübb postautalványnyal küldeni (Győr, káptalan" 
domb 17. sz.) mire portómentesen azonnal megküldetik; 
minden 10-re egy tiszteletpéldány jár . 

Ajánljuk e müvet a m. t. olvasóközönség figyelmébe. 
P. R. 

Kassa, november hóban. ,Salutem ex inimicis.' — 
Mire jó a replica, mely egy incidens, egy tollvitát 
felidéző eset alkalmából a ,Religio'-t ez idén a ,Kassa-
abauji Közlöny' szerkesztőségébe ju t ta t ta? Az elhintett s 
százszoros gyümölcsöt igérő jó mag az őszi vetésben irci 
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kikelt ! . . . A profán lap hitehagyott szerkesztője ugyanis 
— ki, mint mondani szokta volt — ,figyelemmel kisérem 
egy idő óta a ,Religio'-t, ' néhány hó elteltével, két tanú 
előtt, jelentést te t t az ágost. hitv. lelkészi hivatalnál : 
hogy ősei hitéhez, a róm. kath . egyház kebelébe vissza 
akar térni. Örömmel fölteszszük, hogy a tudós redactor 
hogy lelke sugallatát, meggyőződését követ te ; ez fogja 
megadni lelke nyugalmát és — boldogságát i s ! — Indi-
viduális szempontból, csodával határos eseménynek jelez-
ték ezt a helyi lapok ; és méltán ! Hisz az isteni kegye-
lem csodálatos módon szokott működni : Saulusból Pau-
lust — az apostatákból igaz hivöket csinál. — A profes-
sio, a csak nem rég ünnepélyesen megnyilt kir. Con-
victus kázi kápolnájában Orbán alkormányzó s Aranyossy 
káplán közreműködése mellett ment végbe. A religio szellemi 
erejének nyilvánulása, a jubiláris év, a rosarium havi 
áj tatosság áldásainak egyike ez! Volt tehát egy igazgató-
tanár, Márt o n f f y Márton conversiójánál a távozó és sze-
gény megyéjében elszegénvült püspök1) szemeiben — 
öröraköny is ! Sit nomen Domini benedictum ! Adja Is-
ten, hogy egyházának — mely tévedt juhaiér t soha sem 
szűnik imádkozni — most már dicsőségére váljék ! Az 
Isten-ember vére hullásával áztatot t föld — egyházunk ta-
laja — soha sem volt terméketlen. Tollrajz. 

ï p o 1 y i-g y á s z. 
Halotti beszéd, 

melyet Ipolyi Arnold nagyváradi, püspöknek ünnepé-

lyes végeltakaritásakor a szent mise előtt a gyászszertar-
tás kezdetén a püspöki palotában felállított ravatal mel-
lett mondott dr Hayn aid Lajos bibornok és kalocsai 

érsek 1886. decz. 9-én. 

Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében 
Amen. 

Nem igy ismertük mi őt ! Mennyire máskép fogadott 
minket, midőn bará tságunknak és t iszteletünknek tanú-
sítására máskor nála megjelentünk, mint fogad ma ! Elő-
zékeny szívességgel jö t t volt előnkbe, nyájas mosoly öm-
lött el szellemes arczán, szemeiből sugárzott nemes lel-
kének felénk forduló kedvessége, jobbjá t nyuj tá üdvözlé-
sünkre, s ajkai megnyíltak a mindenkor érdekes, müveit, 
tanulságos társalgásra. 

De most nem mozdul, hallgat, nem üdvözöl minket. 
S pedig most is a szeretet s tisztelet hozott hozzá ! 
Némán, dermedten terül el deli alakja a ravata lon! 

A kérlelhetlen halál keze örökre lecsukta szemeit, melyek-
ben a genius tüze lángolt, — melyekből a barátság, a 
jóakarat oly kedvesen mosolygott felénk, vigaszt öntött 
a hozzá fordult szomorodottakra, bátorí tást és buzdítást 
sugárzott a nehéz munka, a tudomány, a művészet, a 
keresztény élet terén nagyra törőknek lelkébe. 

Lecsukódtak azok örökre ! 
A halál hideg keze zárta le örökre ajkait , melyek 

máskor oly jóságosan szólottak hozzánk, melyek oly 
szent nyugalommal tani ták a kedves kisdedek ezereit 

*) Rövid itt léte alatt már a negyedik 100,000 frtot költi ránk 
s a haza, az egyház legnagyobb benefactorainak sorában tündököl ! 

Isten ismerésére és imádására, oly ékesszólóan, oly buzgón 
hirdet ték hivei százezereinek az üdvösség tanait, Jézus 
boldogító szent religióját, Istennek törvényeit, szeretetét, 
i rgalmasságát és haragjá t , — melyeknek tudományát és 
bölcseségét annyiszor megcsodálták a tudós világ areo-
págjai , melyek oly lelkesülten és lelkesitőleg szólottak e 
nemzet nagy múlt járól , keletkeztéről, emelkedéséről, küz-
delmeiről és győzedelmeiről, — hirdették annak fényes 
századait, nagy királyait , kimagasló tudományos férfiait, 
a véres munkában vitéz ka r j ának dicsőségét, — melyek 
alaposan beszélték el az ősök hitregéit , meggyőzőleg di-
csőitek ama boldogságot és üdvösséget, melyet Jézus 
anyaszentegyházába való belépésével ért el a magyar 
nép, — és ki tüntet ték az isteni gondviselés út jai t , me-
lyeken a magában maroknyi nép, körülvéve ezernyi ha-
talmas ellenségtől, számtalan veszélyek között , véres 
harczok közepett fon tudta tar tani létét, fejleszteni állami-
ságát , biztosítani jogait , s a művelődés, a tudomány és 
művészet ut jain bevonulni Eu rópa müveit népei közös-
ségébe. 

S mindezt hirdetvén, minderre oktatván, azon re-
mény t ébresztették, azon hitet erősítették meg mindnyá-
junkban, hogy ez a nemzet, mely oly csekély számmal, 
oly nehéz kezdettel, annyi viszontagság és veszély között 
oly nagyra képes volt, nem fog elveszni soha, fön fog 
állni mindaddig, mig az Isten félelme, hatalmas öntudata, 
eszélyessége, s a férfibátorság el nem hagyják őt, — s 
miután — hisszük, — soha el nem hagyják : fön-
marad mindenha. 

S most hallgatnak, a halálban elnémultak és a jkak 
mindörökre ! 

Lenehezedett a halálnak életölő keze elhunytunk 
áldásos jobbjára , mely máskor oly barátilag szoritá ke-
zeinket, — mely ezereknek és ezereknek irányt muta tot t 
a becsületesség,, a kötelességteljesités, az üdvösség utjain, 
— mely a bizalmasan hozzáfordult ügyefogyot t szegénye 
ket keresztény alamizsnálkodással boldogította, — mely 
még most is mintegy sírjából kiemelkedve végrendeleté-
nek tanúsága szerint meghozza az áldozatot a tudomány, 
a művészet, a keresztény szeretet szent czéljaira Istentől 
nyer t és gondos takarékossággal megőrzött s gyarapí tot t 
földi vagyonából. 

E kéz is mozdulatlanná lett a halálban ! 
Mindez elhalt. Ipolyi porhüvelye élettelenül fekszik 

e koporsóban ! 
De nem halt meg ő ! 
Ipolyi él — és élni fog, mig lesz történetirója a 

magyar nemzetnek, ki ennek nagy fiait, a tudománynak 
embereit , az egyház buzgó főpásztorait s müveiknek, te t -
teiknek, áldozataiknak dicsőségét fogja elmondani a je-
lenkornak s a késő századoknak ; — ő élni fog a mi ba-
ráti szeretetünkben ; — élni fog az üdvösség ú t já ra ve-
zetett hivei százezreinek kegyeletes emlékezetében, — 
élni ~äz általa segélyzett, megvigasztalt számtalanoknak 
hálás érzeteiben ; — élni fog nemzetének, hazájának, a tu-
dományos világnak tiszteletében. 

De a mi a legfőbb az örök életre teremtet t ha-
landóra nézve, s mit mi hiszünk és hő imát rebegve 
remélünk : ő él — és élni fog Isten boldogitó közeié-
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ben az anyaszentegyház gyászszertartásai imarészének 
ama biztositása szerint, hogy „quem vera fides junxit 
fidelium turmis et qui in votis tenuit Dei volunta-
tem, factorum suorum in poenis non recipiet vicem, 
sed Dei miseratio ilium sociabit angelicis choris" — 
kit szent hite az igaz hivők közé sorozott és ki Is-
ten szent akara t já t szive szeretetével felölelve telje-
siteni igyekezett, emberi gyarlóság okozta tökéletlenségei 
miatt bűnhődni nem fog, hanem Isten irgalmassága fogja 
őt bevezetni az angyali karok és választott szentek dicső-
ségébe. Amen. Autentikus. 

H I V A T A L O S . 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére, S c h u s t e r Konstant in kassai püspököt 
váczi püspökké nevezem ki. 

.Kelt Gödöllőn, 1886. évi nov. hó 13-ikán. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 

Trefor t Ágoston, s. k. 
II. Vallás- és közokatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére, Beüde Imre kalocsai székesegyházi ka-
nonokat és czimzetes apátot beszterczebánvai püspökké 
nevezem ki. 

Kelt Gödöllőn, 1886. évi nov. hó 8-án. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 

Trefor t Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
Kegyelmes föpásztorunk, az ország biboros ál-

dornagva, f. hó 13-án Bécsbe utazott megköszönni az 
apostoli királynak legkegyelmesebb látogatását . 

— Ipolyi Arnold sírköve. A nagyváradi székesegy-
ház kr iptá jában azonnal a temetés után elhelyezett sirkő 
fekete márványlap, mely Szentkeresztről hozatot t . A fel-
irat stílszerű betűit dr Czobor Béla szemináriumi igazgató 
rajzolta. A felirat szövegét pedig ugyancsak ő és Fraknói 
kanonok állapították meg. Az emlékkövön fent Krisztus 
monogrammja látható az alphával és ómegával. A felirat 
pedig a következő : I t t vár ja a feltámadást Ipolyi Arnold 
váradi püspök. Született 1823. október 20. Meghalt 1886. 
deczember 2. Az örök világosság fényeskedjék neki. Alul 
egy szájában olajágat tar tó galamb van bevésve. — Az 
emlék körül a frissen vakolt falba Czobor a következő 
jelmondatot karczolta be : Have. pia. Anima, ad. vitám, 
venturi. saeculi. Mint az ős keresztény ka takombákban 
szokás volt, monogrammjaikat karczolták be a friss va-
kola tba : Czobor, Fraknói, Bubics, Gervay, dr Szendrei, 
Géczy és az udvari papság. 

*** A kath. sajtó körében u j évre nevezetes válto-
zások történnek. Meg fognak szűnni a „Tájékozó" és a 
„Kath. Hetilap." Derék jó lapok voltak. A „Magyar 
Katholikus" valószínűleg napi lappá alakul át. A „Nem-
zeti Politika," a „Magyar Korona" megszűnte óta az 
egyedüli kormánypárt i „katholikus" korteslap, már meg-
szűnt. Kíváncsiak vagyunk, miféle : uj-e vagy régi „katho-

likus" lap kapja el a jövő, választásos évre a kor-
mánypárt i konczot? 

%* Báthory.ünnepi Nagy szó ez, nagy idők emlé-
két idézi fel, a katholikus Lengyelországban és Magyar-
országnak kivált erdélyrészi vidékein. Mert Báthory Ist-
ván volt Erdélyben a katholicizmusnak megmentője, a 
protestáns áramlat fel tar tóztatója addig is, mig jö t t vala 
Pázmány Péter , a ki egész Magyarországban túlsúlyra 
emelte szent István, sz. László, az Anjou-k és Hunyady-ak 
dicső korszakának örökségét, a katholikus vallást. Még 
nagyobb lőn Báthory István Lengyelországban. Három 
év alat t visszaverte Oroszországot mind ama positiókból, 
a melyeket e most már formidabilissá nőtt szakadár ha-
talom Lengyelországtól harmincz év alatt elfoglalt. Ak-
kor a mi katholikus és magyar Báthorynk által paran-
csolt a kathol ikus Lengyelország a szakadár Muszkaor-
szágnak ; m o s t . . . ha jh ! más időket élünk. Ér t jük , miért 
mondott gyászba borul t lélekkel Dunajevszky krakói püs-
pök szent misét a krakói királyi sirbolt felett Báthory I. 
lovagias nagy lelkeért. É r t j ü k az erdélyi egyházmegye 
Báthory-ünnepélyei t is, — ér t jük és üdvözöljük. Egy nagy 
katholikus magyarnak és királynak szóltak azok. Nagy 
emberek t isztelete — felemeli a "kort, mely e tiszteletnek 
hódol! 

— Egyike korunk legnagyobb theologusainak hunyt 
el Franzelin ker. János bibornokban f. hó 11-én. Dog-
matikus müvei világhírűek és örökbecsüek. R. i. p. 

— Schorlemer báró, a német katholikusoknak Wind-
hors t mellet t legkiválóbb világi férfia e napokban Mainz-
ban beszédet mondott . Szólt a Centrumról. Azt mondják, 
úgymond, a Centrum-pár t fölöslegessé vált. En azt fele-
lem : még nem kap tuk meg a teljes b é k é t . . . Azon a na-
pon, a melyen a Centrum megszűnnék, oly csapásokat 
kapnánk, hogy esdve imádkoznánk egy más kath. pár t 
keletkezéseért . Há t nem jobb-e, fenntar tani a mi meg-
van, mint elveszteni és azután megbánn i ? ! 

— A franczia akadémia 2000 frankkal koszorúzta 
meg abbé Méric „Histoire de M. Emery et de l 'Eglise de 
France pendant la Révolution" cz. müpét. 

— Morus Tamás, Anglia vértanú nagy kanczellár-
jának és társainak bpatificatióját a szent szertartások pá-
pai congregatiója folyamatba hozta. Az anglikanismusra 
ez halálos ítélet leszen. 

— Totus mundus vae clamabit ! így jellemzé egy 
jóslat a jelen évet. Es egy jövő óriási világháború előér-
zetének nyomása alatt nem-e kénytelen minden ember 
egy-egy sóhajjal hozzájárulni a jóslat igazolásához ? Imád-
kozzunk, mert a megpróbáltatások ideje Magyarországra 
ú j ra közeledik ! 

Felhívás e lő f i ze té sre . 
Közleményeink tömérdek halmaza miatt csak igy, röviden 

nyitunk ma előfizetést az uj évfolyamra. Az ily alkalommal szo-
kásos mondandókat majd később mondjuk el. Annál érdekesebbek 
lesznek. 

Előfizethetni a lap czimlapján feljegyzett módon. A könyv-
árusok utján tet t előfizetést mellőzni kérjük. A szerk. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása:Buda-
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Budapesten, deczember 18. 49. II. Félév. 1886. 
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Nem lehet, 
tekintet nélkül az évszakra, engedély nélkül 

d é l u t á n k é t ó r a k o r a n t i c i p á l n i . 
Irta : " V a r g f a , T á - x i o s . 

Dr Petheő éles elmével fogalmazott czikket 
tűzött a Magyar Sión ez év novemberi füzetébe, 
melyben szellemes érveléssel ezt a tételt vi-
tat ja : Lehet két órakor délután a matutinumot 
és landest anticipálni. Elvezettel olvastam czik-
két, de tételével sehogy se tudtam megbarátkozni. 
Nem pedig azért, mert számot tevő tekintélyek 
nyomós nyilatkozataira, a S. R. Congregatiónak 
egyes esetekben adott feleleteire, és az általános 
gyakorlatra épitett meggyőződésem éppen az el 
lenkezőt vallatja és védeti velem. Az én tételem 
ez: Nem lehet, tekintet nélkül az időszakra, két 
órakor délután a matutinumot és landest anticipálni. 

Tudom, hogy e kérdés is azok közé tarto-
zik, melyekről elmondhatjuk : Theologi dispu-
tant, és miután általánosan kötelező egyházi 
döntvényünk e kérdésre nézve nincs, szabadon 
foglalhat kiki mellette vagy ellene állást. Azért, 
tisztelve dr Petheő álláspontját és nézetét, én is 
elmondom, mint vélekedem e kérdésben és kik-
kel tartok, midőn azt mondom: nem lehet télen-
nyáron délután két órakor anticipálni. 

Tételem begyőzésének alapját rakom le, mi-
dőn egy futó pillantást vetek az egyház régi 
szokására, melyet a zsolozsmázásnál tartott. Az 
egyház saját életében amint az évre nézve 
eltért a polgári számítástól, ugy eltért a 
napra nézve is. A vespera usque ad vesperam 
celebrabitis sabbata vestra1) alapján a napot es-

Levi t . X X I I I . 32. 

tétől estéig számította, és a napra szóló zsolozsmát 
ebben az időközben mondotta el. A vesperas elne-
vezés eléggé mutatja, mely napszakban szokta az 
egyház ezen imarészietet mondani: vespere, hinc 
vesperae a vesperis. Ez a napszak nem lehetett 
délután két óra, hanem igenis jóval későbbi idő. 
Szent Alfonzra hivatkozom, aki bizonyára tekin-
télyek után igy határozza meg a vesperas ide-
jé t : Hora vesperarum, ut communiter traditur, 
est illa, quae subsequitur horam nonam, quae est 
media inter meridiem et occasum.*) E szerint a 
vesperas ideje az, mely a nap delelése és nyugta 
közötti időnek a közepe vagyis a fele. Nagy súlyt 
fektetek szent Alfonz e szavaira is „ut communi-
ter dicunt," miből azt következtetem, hogy a ves-
peras idejére vonatkozólag ez volt az általános 
felfogás. 

Ennek előre bocsátása után állitom, hogy 
délután két órakor, tekintet nélkül az évszakra, an-
ticipálni nem lehet. 

Szent Alfonz egy ideig sententia probabi-
lissimának tartotta tételünk ellenkezőjét, kétség-
kivül az általa felhozott tekintélyek után, kik-
nek érveit egyelőre nem igen bonczolgatta; de 
később, midőn eme tekintélyek érvelését is la-
tolgatta, a nagy szent nem átalotta bevallani, 
hogy nézetét megváltoztatta és igazabbnak, kö-
vetkezőleg elfogadhatóbbnak tartja, hogy nem 
lehet két órakor anticipálni. „Quae sententia tamen 
mihi verior videtur, licet olim oppositae adhaesi.2)" 
Szent Alfonznak ez határozott és nyilt állás-
foglalása dr Petheőt is megingatta tétele védésében, 

Theo l . Mora l . Par is i is , 1878. 
2) Opus cit. 
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mert ezt i r ja : „Ha sz. Alfonz meg nem változtatja 
nézetét, alig léteznék kétely aziránt, váljon lehet-e 
szabadon és biztosan követni azon auctorok né-
zetét, kik az anticipálást délután két órától 
kezdve engedik meg." Tehát dr Petheő szerint is 
szent Alfonz állásfoglalása kétségessé tette a két 
órai anticipálást; szerintem pedig szent Alfonz 
teljesen elvetette azt, miután nem azt mondja, 
hogy ez a nézet (a késői anticipálás) neki jobban 
tetszik, mint dr Petheő mondja, hanem azt irja, 
hogy ez előtte sententia verior! és igy határozot-
tan és nyíltan azokhoz csatlakozott, akik a két 
órai anticipálást nem engedik meg. Ha dr Petheő 
szerint szent Alfonz ezen nézetváltoztatása által 
előbbi sententiájának probabilitását nem vette is 
el, szerintem nagyon is meggyengítette azt. Va-
lamely nézetet ugyanis a benső érveken kivül 
tekintélyek tesznek valószinüvé. Amily számban 
pártolnak el ezek a nézettől, oly arányban veszt 
az valószínűségéből. Szent Alfonz, ha nem dön-
tötte is meg előbbi nézete valószínűségét, (?) 
mindenesetre meggyengítette azt. Ez nekem elég. 
Annyi bizonyos, hogy szent Alfonz maga az én 
tételem mellett foglalt állást, az ellenkező tételt 
pedig személyére nézve elvetette, mint előbb sen-
tentia probabilissimát pedig hatalmasan gyengí-
tette. Mert hiába, szent Alfonz oly tekintéty, mely 
nyom valamit a. latban. 

Szent Tamás, a theologia tudományában portentum, 
megengedi az anticipálást „de sero" azaz „post tempus 
vesperarum." Szerintem az angyali doktor a „de sero" 
alatt semmiesetre sem érthetett két órát, mert az ugyan 
nem „sero." Érte t te igenis a tempus vesperarum után 
való időt, azaz a nap nyugta felé hajló időt. Es igy szent 
Tamásnak dr Petheő által felhozott idézete is mellettem 
bizonyít, mit alább a S. R. C. feleletével minden kétsé-
gen kivül helyezek. „Quantum ad ecclesiasticum officium 
et solennitatum celebritates incipit dies a vesperis, unde 
si aliquis post dictas vesperas et completorium dicat ma-
tutinas, iam hoc pertinet ad diem sequentem.1) 

A legújabb kor nagy tudományu moralistája Lehm-
kuhl S. J . az anticipálásra vonatkozólag igy ir : „ Commu-
nis et certa regula est, posse fieri (anticipationem) quam 
primum sol magis ad occasum a meridie inclinetur, seu 
quando sol perfecerit medium cursum inter meridiem et 
occasum." 2) 

Lacroix négy órát, Suarez fél négy órát enged meg 
az anticipálásra. 

Érdekes amit Lehmkuhl ir a két órai anticipálás 
védőiről: „Sunt qui toto anni tempore secluso etiam pri-
vilegio S. Sedis, hora secunda pomeridiana anticipatio-
nem iam fieri posse contendant: quam opinionem pro 

Quodl. 1. V. art. 28. 
2) Theol. Morális II. 1884. n. 625. 

certo probabili habere non possum, eo quod rationes pro 
illa allatae infirmioresx) videntur esse." 2) 

A két órai anticipálás ellen szólnak még: Falise, 
Gassner, Gury, Hartmann, Müller, Schüch, Sennyei s többen. 

Igaz, hogy a Salmaticenses3) erősen harczolnak a 
két óra mellett, idézvén auctorokat, mint Sanchez, Mol-
fesius, Quintanadvenar, Leander, Antonius a Sp. Sancto, 
Mart. Ledesma, Trullenchius. Mart, a s. Joseph., Cara-
muel és Diana, de nem ti tkolhatják el, hogy ezek közül 
többen bocsánandó bűnnek tar t ják a két órai anticipálást. 

Ha már most a két órai anticipálás védői közül 
kivesszük szent Alfonzot, s vele azokat, akik bün nélkül 
nem engedik meg a két órai anticipálást: ugyan hányan 
védik dr Petheő nézetét, hogy büntelenül lehet délután 
két órakor anticipálni ? Vajmi kevesen. 

Nézetem szerint dr Petheő a S. R. Congregatio fe 
leleteivel könnyedén bánik el. Ami a Corpus Juris, Bul-
larium, Tridentiuum utasitásai, törvényei jogi és fegyelmi 
ügyekben, az a S. R. C. határozata szertartási dolgokban. 
Lehetnek, vannak is egyes esetek, midőn a S. R. C. a fe-
leletet a helyi viszonyok és körülményekhez méri ,4) de 
soha könnyelműen, hanem ugy, hogy minél kisebb legyen 
az egyház szokásaiban a dissonantia. Amint a hitre vo-
natkozó kérdéseknél arra tekint az egyház, hogy mit hitt 
és tanított mindig és mindenütt, ugy szertartási dolgok-
nál a S R. C. azt vizsgálja, mi volt átalánosabb szokás 
az egyházban és ha különös ok mást nem követel, ezen 
az alapon nyilatkozik. Lát juk ezt a tételünkre vonatkozó 
feleleteknél, különösen a dr Petheő által is felhozott, 
1876. márcz. 16-án kiadott feleletnél. 5) Elütő szokás di-
vott bizonyos vidéken az anticipálásra nézve. Kérdést 
tesznek a S. R. Congregatiónál, hogy mikor lehet anti-
cipálni. Mit felel a S. R. C. ? Megtartani kivánja, amit mi 
is védünk és mondja : „Privatam recitationem Matutini 
cum Laudibus diei sequentis incipi posse quando sol me' 
dium cursum tenet inter meridiem et occasum." Mintha 
csak szent Alfonz szavaival felelt volna a szent testület! 

De már korábban is. Egy 1831. jun. 18-án keltezett 
decretum igy hangzik: rMaurianen. Communis est theolo-
gorum omnium sententia, iam a S. Thoma tradita, in 
quodlib. 5. quaest. 13. art. 28, vespere post absolutum 
completorium cuique extra cborum fas esse matutinum 
cum laudibus diei sequentis pro suo lubitu recitare. Ez 
világos felelet. Különös pedig az, hogy szent Tamást nem 
én vonom a magam részére, hanem a S. R. C. állítja 
mellém.e) íme még egy felelet. Dubium. Quod respon-
dendum sacerdoti, qui confessariurn interrogat, num sibi 
liceat, tempore aestivali matutinum cum laudibus iam 
hora secunda pomeridiana anticipare, si istud pensum 
canonicum ob multos labores nonnisi vespere ipsius diei 
reddere possit? S. R. C. respondit : Non licere absque spe-
ciali indulto." 7) Ezekhez ugy hiszem nem kell kommentár. 

De az is igaz más részről, hogy Lehmkuhl a két órai an-
ticipálhatás véleményét nem meri improbabilisnak mondani. Gyen-
gének tartja, de nem meri semmibe venni. A szerk. 

2) Lehmkuhl, opus. cit. 3) Tract. 16. c. III. n. 16. 
4) Vide Mühlbauer, Deer. Authentic. 
5) S. R. C. 1876. 16. Mart. Deer. 5658. 
6) Mühlbauer, Deer. Authentic. Supplem. T. II. 
7; S. R. C. die I. Mart. 1853. in Mühlbauer op. cit. 
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A S. R. C. álláspontját, mely az egyházé is, e te-
kintetben eléggé körvonalozta, midőn a három órai an-
ticipálást is csak azoknak engedte meg, tekintet nélkül 
az évszakra, akik in choro mondják az officiumot, és a 
három óra betartását mindig h a n g s ú l y o z t a : . . . dummodo 
lapsa sit hora tertia. I s m é t : . . . dummodo elapsa sit hóra 
tertia post meridiem. Vagy : . . . dummodo tamen ante tertiam 
a meridie horam matutini psalmi non r e c i t e n t u r . E s amin 
csodálkozom, a S. R. C. meg is tagadja az anticipálásra 
vonatkozó kérelmet, és pedig nem egyszer, de többször.2) 

Nemcsak tekintélyes auctorok, nemcsak a S. R. C., 
hanem a gyakorlat is tételem mellett bizonyít. Mi a gya-
korlat az egyházban ? Mi átalánosabb ? az-e hogy két 
órakor elmondjuk a vesperast és completoriumot és utána 
anticipálunk ? vagy az, hogy délután két-három óra kö-
rül végezzük a vecsernyét és completoriumot, és estefelé 
anticipálunk ? En azt gondolom, ez utóbbi a praxis. Szük-
ségből megeshetik, hogy egyik-másik tudta nélkül a Sal-
maticenseket követi, de a gyakorlat semmiesetre sem. Es 
mire való volna az 1706-ban a Camera Apostolica nyom-
dájából kikerült tabella anticipations, mely fel van véve 
sok megyei naptárba, 3 ) ha nem az volna az egyház szán-
déka, hogy estefelé és ne két órakor anticipáljunk ? 

Végre dr Petheő azzal is érvel tétele mellett, hogy 
általános szokás (?) manap a vesperást két órakor mon-
dani, tehát manap ez a tempus vesperarum ; tempore 
vësperarum pedig szabad anticipálni, ergo. Igaza van-e 
e tekintetben is dr Petheönek, itélje meg a zsolozsmázó 
olvasó közönség. En erre is Lehmkuhl szavaival felelek : 
„Quod autem aliqui, tempus vesperarum nunc ita deter-
minant, quasi sumi possit pro eo tempore,, quo liceat ex 
hodierna praxi privatim vesperas recitare, siquidem, cum 
vesperis dies canonica incipiat: id, si stricte sumitur, ad 
opinionem illám • legitime ducit, quam vix ullus audeat 
defendere, videlicet posse statim post meridiem recitatis 
vesperis et completorio, officium sequentis diei iam reci-
tari. 4) Ugyanígy nyilatkozik Suarez is. 

A Salmaticensesek exoticus tétele porlepte, szuette, 
könyvekben maradt, és a gyakorlatba át nem ment. Kár 
is azt bolygatni. 

Ezek után ismétlem tételemet és állítom, hogy te-
kintet nélkül az évszakra délután két órakor matutinumot 
és laudest anticipálni nem lehet, mert tekintélyes és szá-
mottevő moralisták meggyőződése, a S. R. C. álláspontja 
és az egyház gyakorlata ellene van. 

„Festmény a törvényszék előtt." 
(Tanulmány egy „elvi határozat" fölött dr Piszter J.-től.) 

Nem régiben, decz. 2 án, a napi-lapok a „Törvény-
széki csarnok" rovatában a jelzett czim alatt egy „jogi 
szempontból is rendkívül érdekes elvi határozatot" is-
mertettek. Ezen „elvi határozat8 rendkívül érdekes azon-
ban erkölcsi és aesthetikai szempontból is, s azért a 

') Mühlbauer, opus cit. 
2) Vide Mühlbauer Suppl. Opus cit. pag. 537. 538. 
3) Vide: Directorium Jaurinense , Limburg, Padernborn. 

Kottenb. 
4) Lehmkuhl, opus cit. 

ngs. szerkesztő ur szives beleegyezésével jónak láttam e 
dolog fölött nem egészen napirendre térni, — hozzá 
szólni. 

Azok kedvéért, kik vagy e közleményt nem olvas-
hatták volna, vagy olvashatták ugyan, de figyelmöket 
kikerülte, továbbá ezen hozzászólás érdekében is szük-
ségesnek tartom azt ide szórul-szóra átirni, azon meg-
jegyzéssel. hogy a dült betűkkel nyomtatott sorok általam 
lettek aláhúzva. 

íme a közlemény : „Drodtleff Rezső, pozsonyi könyv-
kereskedő egy kereveten pihenő, meztelen i f jú nőt áb-
rázoló olajfestményt állított ki kirakatában. A pozsonyi 
ügyészség a könyvkereskedőt a btk. 248. §-ba ütköző 
szemérem elleni vétséggel vádolta, a pozsonyi járásbíró-
ság azonban a vádlottat fölmentette. A kir. ügyész föl-
lebbezése folytán a kir. táblához került az ügy ; a hármas 
tanács tagjai voltak : Kállay Adolf, Balogh Károly és 
Zoltán Géza, jegyző : Csizsinszky. Zoltán bíró referálása 
alapján a kir. tábla helybenhagyta a törvényszék fölmentő 
ítéletét oly indokolással, mely jogi szempontból is rend-
ki vül érdekes elvi határozatot tartalmaz. Adjuk a követ-
kezőben: — „Az, hogy valami dolog, jelesül valamely 
műtárgy szeméremsértő-e, vagy sem, általános fogalmak 
vagy elvek szerint meg sem állapitható, illetve e tekin-
tetben az elválasztó határvonal előzetesen meg sem ál-
lapitható ; hanem az illető tárgyak szeméremsértő vagy 
nem sértő volta többnyire esetről-esetre, a fenforgó kö-
rülményektől, rendszerint kiválólag a kiállítás helyétől 
és módjától függ, és többnyire csakis már a külvilágra 
gyakorolt hatása alapján dönthető el biztosan. Kétséget 
sem szenved, hogy a bűnjel gyanánt lefoglalt olajfest-
mény alkalmas l ehetet t arra, hogy annak nyilvános ki-
állítása a közönség, vagy annak egy vagy más része vagy 
osztálya szeméremérzetére botránykoztatólag hasson, kü-
lönösen, ha alappal bir a kir. ügyészség vádinditvá-
nyában kifejezett az a gyanú, hogy a lefoglalt olajfest-
mény egy pozsonyi nyilvános leánynak hü mását ábrá-
zolja ; ugyanazért a városi rendőrség, mint egyebek kö-
zött a közszemérem követelményének is megőrzésére hi-
vatott közeg, csakis jogával élt, és hivatását teljesítette 
akkor, midőn azt tapasztalván, hogy a kérdésben forgó 
festmény a közszemérmet sérti, azt a nyilvános szemlélet 
elől eltávolította. Ugy de ahhoz, hogy valamely képes 
ábrázolat a vádhatóság által felhívott 248. §. alapján bün 
tethető legyen, nem elégséges, hogy a közszemérmet 
veszélyeztesse vagy sértse, hanem az idézett szakasz meg-
határozása szerint szükséges, hogy a képes ábrázolat faj-
talanságot tartalmazzon. 

Megbírálandó azért a fenforgó esetben az, vájjon a 
bűnjelül lefoglalt festmény fajtalanságot tartalmaz-e, vagy 
sem. E kérdés eldöntésénél pedig nem hagyható figyelmen 
kivül az a köztudomású tény, hogy az emberi testnek, mint 
a természet egyik legtökéletesebb és legnemesebb alkotásának 
ugy képes ábrázolatokban, mint szobor müvekben meztelenül 
való előállítása a régi classicus időktől fogva máig nem-
csak elfogadott, de egyszersmind egyik legkedveltebb és 
legkeresettebb tárgyát képezte a művészetnek, és hogy uz 
ily müvek a mü gyűjteményekben, egyes rövid időszakok 
kivételével, mindenkor és mindenütt nyilvános közszemlélet 

49* 
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alá bocsájtattak söt azoknak éppen legremekebb tárgyai-
ként ismertettek el. — Nem mondható azért a bűnjelül 
lefoglalt festményre sem az, hogy tárgyát fajtalanság 
képezné, annál is kevésbé, mert elég gonddal és szakér-
telemmel van festve ahhoz, hogy az aesthetikai érzék szem-
pontjából is létjoggal birjon, és ne tekintethessék csupán 
a végből készültnek, hogy a szemlélőben kéjvágyat éb-
reszszen. Mindezeknél fogva az első biróság a btk. 1. §.-
ára való hivatkozással helyesen mentette föl a vádlottat " 
— Eddig a közlemény. 

Mondottuk, mi is „rendkívül é rdekesének tar t juk 
ezen elvi határozatot, jogi szempontból is, de méginkább 
erkölcsi és aesthetikai szempontból. — Nem tar t juk azon-
ban szigorúan egymástól elkülönítve ezen szempontokat, 
már csak azért sem, hogy a systematizálás által nehéz-
kessé ne váljunk ; hanem ugy, amint ezen elvi határozat 
fekszik, mondatról-mondatra némi kis desztilláczión vezetjük 
keresztül. 

I. 
Megszokta az ember s a mai szétzüilött, laza 

stilizálás mellett jól esik látni, hogy kivált az igaz-
ságszolgáltatás magasabb fórumain a hivatalos concep-
tiókban még dominál az a stylus lapidaris, melynél — 
különösen a gondolatok kérlelhetlen szigorral való össze-
kapcsolódásában — a logika törvényeihez mereven alkal-
mazkodó észnek ereje nyilvánul. Sajnálom, de ki kell jelen-
tenem, hogy e dicséretet az érdekelt indokolásra ki nem 
terjeszthetem. Az első mondat, mely basisa az indoko-
lásnak, nemcsak hogy az egész eszme-szövevénynek nem 
képezi átható és összetartó alapfonalát, hanem nagyon is 
mintegy fölösleges, sőt mint az egészszel logice éppen nem 
összefonódó, kilógó czafrang szúr szemet. Mert mig ezen 
előzmény után consequenter az ember azt várná : ennél-
fogva az érdekelt kép szeméremsértő volta fölött Ítéletet 
mondani nem lehet, — éppen ellenkezőleg, hogy az csak-
ugyan szemérémsértő lehet, — elismertetik. 

Ez azonban nagyon mellékes jelentőségű. A logikai 
összefüggés hiányát pótolja egy másnemű összefüggés 
— a teleologicus. Hogy az első mondat az egész indoko-
lás végczéljára alkalmas, azt el kell ismerni. Ez a vég-
czél nem más, mint az erkölcsi Ítéletnek félrevezetése, 
kierőszakolása az ész megnyugvásának abban, hogy egy 
mezitelen nőt ábrázoló képnek nyilvánosság elé állítása 
semmitsem különös, — erkölcsileg megütközésre nem 
alkalmas dolog. Egy ilyen ítéletnek megalkotására az 
u. n. erkölcsi érzék finomságának eldurvitása, élének el-
tompitása bizony szükséges előzményes conditio. S erre 
az első mondat kitűnően alkalmas : mi szeméremsértő, 
mi nem, azt elvileg, fogalmak szerint megállapitani nem 
lehet. A ki ezt elhitte, — a következőkre megvan az 
ohajtott dispositio. 

De hát csakugyan, — s a kérdés ezen oldalát most 
már nem alaki, hanem tárgyi fontosságúnak tar t juk, — 
csakugyan nem lehet fogalmak, elvek szerint a szemérem-
sértő. és a nem sértő dolgok között különbséget tenni ? — 
En eddig azt hittem, hogy a jó és rossz között különb-
séget teve elvek és eszmék az erkölcsiség más téréin 
nehezebben találhatók fel, mint ezen; azt hittem, hogy 
az a pudor naturalis oly mérvben jő itt segítségünkre, 

hogy az az elvek és eszmék kiszimatolására, a legfino-
mabb szagláshoz hasonlóan, elég biztosan vezet. S talán nem 
igy volna ? — Ha az indokolás igy kezdené : mi szemérem-
sértő, mi nem, azt ugyan elvek és eszmék szerint könnyű 
megállapitani ; de azért lehetnek egyes concret esetek, 
a mikor nehéz, és csakis az összes körülmények egybe-
vetése folytán és után lehet a végérvényes Ítéletet ki-
mondani — — ezt mindenki elfogadhatná ; lehetséges, 
hogy egyes concret esetekben ilyen vagy olyan hiánya 
a test fedettségének, a körülmények szerint, szeméremsértő, 
vagy nem sértő. De az eszmék és elvek ugy állíthatók föl, 
hogy a mely concret esetek ezen elvek kategóriájába 
esnek, — azok mindig szeméremsértők. Azt hiszem, — 
és a második mondat följogosít arra, hogy ezt higyjem, 
— az indokolás alkotója velem együtt tar t az elv elfo-
gadásában, ha pl. igy fejezem ki azt : egy ismert nyil-
vános személynek, mezítelenül, kereveten heverő alakban 
való ábrázolása föltétlenül, absolute szeméremsértő. Bárki 
legyen a néző, szemlélő, bárhol, bármennyire elég legyen 
téve a művészet technikai követelményének, egyszóval 
bármely körülmények között is, — ez szeméremsértő. — 
Még most nem érintem, vájjon fajtalanságot tartalmazó-e ? 
— erről majd később. 

Azt állítani: elvek és eszmék szerint nem lehet 
meghatározni, mi szemeremsértő, mi nem, annyit tesz: 
egyáltalában nem állíthatók föl elvek, melyek concret 
eseteket foglalnának kategoriájaikban ; holott csak annyi 
áll : i t t-ott lehetnek concret esetek, melyeket kategóriákba 
visszavezetni nem lehet. S ez óriási különbség. Egyik t. i. 
az erkölcstan lehetőségének tagadó, a másik pedig előfor-
dulható nehézségek elismerése, — a minek minden, de 
főképen a practikus tudományoknál igenis helye van. 

Sajnálom, hogy ily hosszadalmasnak kell lennem ; 
de még leköti valami figyelmemet az első mondatban. A 
kiállítás helye az indokolás szerint kiválóan azon körül-
mény, mely szerint pl. egy képnek a szeméremsértés 
szempontjából való elitélése történhetik. 

Nos tehát, itt lehetetlen nem méltányolnunk azon 
nehézséget, melyet a jelen ügy elbirálása okoz. Az itélet 
kedvezőtlen hangzása elitélése lenne a muzeumok, gal-
leriák, glyptothékák, műcsarnokok stb. — a mint neve-
zik, — abbeli eljárásának, hogy a mezítelenségnek ott 
tár t kaput nyitnak ; azért a kiállítás helye lényeges egy 
momentum. Igaz, ugyan, hogy itt egy geniális megkülön-
böztetésre juthatott volna az indokolás, t. i. hogy más a mű-
csarnok, és más a bolti kirakat, — quod licet Jovi etc. 
és igy a további kellemetlenségnek vége. Néminemű neki-
futamodás ezen distinctio értékesítésére észre is vehető 
az indokolásban, de a végeredményben jobbnak tetszett 
azt mégis mellőzni : nagyon szemet szúrhatott azon körül-
mény, hogy ugyanazon publikum, mely egy kirakat előtt 
megbotránkozik, szabad bejárattal bir a műcsarnokba is. 

Itten tehát méltányolni való nehézségre bukkant a 
k. tábla. — Azonban a mi kissé idealistikus álláspon-
tunkon, — sokan fogják ezt obseurautismusnak eldicsérni, 
— ezen nehézségnek leküzdését vártuk volna egy oly 
tekintélyes, erkölcsi komolyság fénysugaraitól övezett 
forum részéről, minő a k. tábla. Kívántuk volna, hogy 
az indokolás felülemelkedjék minden emberi tekinteteken 
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még akkor is, ha ezek az emberek művészek volnának ; 
kívántuk volna, hogy az emberiség legszentebb ügyét, 
az erkölcsiséget tekintélyes szavával oltalmába vegye, ha-
bár egy közművelődést czélzó intézetnek kelljen is az 
igazságot leplezetlenül a szemébe mondani, kívántuk 
volna, hogy az igaz elveket hangoztassa, fennen han-
goztassa, elhatározott ítélet alakjában hangoztassa, ha-
bár ilymódon egy minden időben, helyen és minden 
ember által elfogadott szokásra kelljen is rásütni a té-
vedés-, a helytelenségnek, a hazugságnak bélyegét. A 
mi idealismusunk hasonló idealismust ohajtot t föltalálni 
e jeles forumon, azon veszedelem daczára is, hogy ő rá 
is ki fogják mondani az obscurantismus gúnyos senten-
tiáját. S mert ez nem történt, azt szivünkből sajnáljuk, 
sőt hogy avval valami éppen ellenkező történt, hogy e 
forum beállott a meztelenségeknek a nyilvános kiállítá-
sokban való szereplése nyílt védőjének — — ezt egye-
nesen botrányosnak tar t juk. 

Még csak egy megjegyzést, s az első mondattal 
végeztünk. Hogy valami szeméremsértő-e, arra a legfőbb 
critérium annak „a külvilágra gyakorolt hatása". Az én 
ker. morálom erre azt mondja : a „szeméremsértő" azt jelenti, 
hogy valami alkalmas a szemérmet sérteni, és emez al-
kalmasságnak megítélésére „többnyire" nincs arra szük 
ség, hogy valaki de facto megbotránykozzék, s nem ezen 
tényleges megbotránykozásból következtetünk visszafelé 
a dologmik szeméremsértő voltára, hanem ellenkezőleg, 
mert eszmék és elvek szerint tudjuk, mi lehet alkalmas 
a szemérem megsértésére, a priori dedukáljuk, hogy a 
szemérem tényleges megsértése „többnyire" csakugyan 
be fog következni. Mekkora laxismus, s mily veszedelmes 
laxismus nyilvánul itt, könnyű átérteni. De erre a már 
előbb mondottak szerint az indokolásnak szüksége van. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , decz. 17. A /Szt.-László-Társulat jubiláris 

közgyűlésének elnöki beszéde és a hazai sajtó. — II. Ami-
ről legelőször kellett volna említést tennünk, a „P. Lloyd" 
f. hó 7-én kelt számában megjelent vezérczikkről, röviden 
akarunk említést tenni. Minden finomság és udvariasság 
mellett, melylyel a nmlgu. püspöki szónok személyét illeti, 
a legkegyetlenebb módon támadja meg a beszéd tartal-
mát, különösen ennek két főtárgyát : a műveltséget és a 
társadalmi rendet. Az elsőt tetemesen leszállítja, mert 
egészen eltagadni nem bírja, a másikat, híven zsidó ka-
pitalisztikus álláspontjához, plane perhorreskálja. Megkí-
méljük t. olvasóinkat attól, hogy részleteket közöljünk 
a „P. Ll." famózus vezérczikkéből. Méltóztassanak min-
dent összeadni, mit egy korunk iránt egyoldalulag elfo-
gult ember bámulatában, mely a legközelebbi évtizedeken 
tul nem lát, összeírhat, azzal a felháborodással megtoldva, 
melyet az uralmában megtámadt kapitalizmus saját védelme 
czéljából minden hasonló alkalommal tanúsítani szokott, 
és megvan ama czikk összege, mely érdemlegesen a nagy-
szabású elnöki megnyitó beszéd főbb tételeivel foglalkozik. 

Szerecsent fehérre mosni épp oly hálátlan, mint le-
hetetlen. Es azért ily munkát meg sem kisértünk. De kö-
telességünknek ismerjük legalább felszólalni és visszauta-
sítani ama gonoszlelkü támadásokat, melyeknek hevessége 
kézzel foghatólag mutatja, hogy a püspöki szónok eleve-
nükre talált. 

T. olvasóink ismerik dr Schlauch L. ő excljának 
valóban remek elnöki beszédét. Élvezték ezen ritka tanul-
mányszerü beszéd minden szépségét, azt a mély tudo-
dományt, bő olvasottságot, teljes otthonosságot az idevágó 
irodalom körében, világos, vonzó előadást, nyílt modort, 
tárgyilagos részrehajlatlan ítéletet, mely fényes tulajdon-
ságok az ugy is méltán nagy hírnek örvendő főpap ritka 
ékesszólásának legszebb gyöngyei közé sorolják a monu-
mentális decz. 6-iki elnöki beszédet ! 

De mivel ismerik t. olvasóink e gyönyörű beszédet, 
magok is látják, hogy a részben közölt, részben ezekhez 
hasonló nyilatkozatok amint egyfelől helytelenek, ugy 
másrészt téves alapokon nyugszanak. Szélmalmok ellen 
küzdött a legtöbb lap, olyant támadván, mit senki 
sem állított, Dr Schlauch L. ő excjátiak — mint világo-
san ki is mondja — az volt terve és szándéka: „jobb 
véleményt gerjeszteni a „sötét"-nek nevezett „középkor" 
iránt." Czélja apologetikus vol t ; többet nem akart. A 
középkor feltétlen dicsőítése, vagy a mi abszurd, mert 
lehetetlen, a középkor visszaidézése és restauratiója a püs-
pöki szónoknak annyira nem volt szándékában, hogy az 
első ellen határozottan és ismételten hangoztatja azt a 
tagadhatatlan igazságot, hogy a középkornak is voltak 
árnyoldolai, a másik ellen még a legvilágosabban tilta-
kozik ő maga, mondván: „Nem kivánja senki a közép-
kori állapotokat visszaidézni, a mi egyébiránt lehetetlen 
is és nagy tévedés, hogy ne mondjam, igazságtalanság 
van abban, ha ezen szándékkal a katholikus egyház gya-
nusíttatik." Igy állanak valósággal a dolgok és minő 
arcz kell most ahhoz, ezen annyira kétségtelen és hatá-
rozott kijelentésekkel szemben a könnyen félrevezethető 
közönséggel elhitetni, lám a szatmári püspök csakis a 
középkor iránt lelkesedik, csakis azért rajong, csakis ezt 
akarja visszaidézni, ignorálja mindazt, mit az újkor léte-
sített, halomra akarja dönteni mindazt, mire századunk 
oly annyira büszke stb. Pedig közönséges, mindenki által 
érthető és világos nyelvre átültetve ezt s nem mást akar 
mondani az idézett lap-nyilatkozatok egy része, amint 
mindenki erről meggyőződhetik. S minden keresztény 
türelem és szeretet mellett lehetetlenség a rosszhiszemű-
ség, szándékos ferdités és félrevezetés vádja alól felmen-
teni azokat, kik, ha értették a dolgot, mégis egészen 
eltorzítva referáltak róla, vagy ha nem értettek hozzá, 
avatatlan kezekkel nyúlnak oly kérdések tárgyalásához, 
melyeket előbb tanulmányozniok kellene, mielőtt ezek fe-
lett ítéletet mondanának. Az igazságos, tárgyilagos kriti-
kától nem fél az igazság, sem annak hirdetője ; az igaz-
ságtalan, elfogult kritika pedig csak a hívatlan kritikus 
ügyetlenségét, járat lanságát vagy szenvedélyességét tün-
teti fel, de el nem homályosítja az igazságot, be nem 
szennyezi az igazság hirdetőjét. Ha a sofisztika és rabu-
lisztika minden fegyvereivel el akarnák tagadni a nap 
létezését, az mégis meg fog maradni és áldásait tovább 
is kiárasztani és főleg szánandó mosolylyal letekinteni 
ama pygmaeusokra, kik a Titánok dőre harczát meg 
akarják újítani. Az igazság napja is csak olyan ; el nem 
tűnik, el nem pusztul, bármennyire is akarja ragyogását 
elfödni a tudatlanság vagy rosszhiszeműség felbőserege. 
Kik az igazságot keresik, Schlauch ő excja beszédjében 
megtalálják, amit kerestek, a kik pedig az igazsággal nem 
törődnek, azok megérdemlik, hogy az igazság és ennek 
hirdetői velők ne törődjenek. Más sorsra nem érdemesek. 

JDe van a támadások sorában olyan is, mely téves 
alapon nyugszik és ebből kiindul. A tudós püspök, bár-
mennyire is törekedik a főbb pontokra szorítkozni, el 
nem mulaszthatta a középkor társadalmi viszonyait is 
érinteni és ez az, mi a kapitalizmus szolgálatában álló 
sajtónak leginkább visszatetszett. A mozgó tőke és az 
ingatlan birtok két oly ellentétes irányt képviselnek, me-
lyek mint a tüz és viz össze nem igen férnek. Most a 
mozgó tőke korát éljük, ennek szabadalmai és kiváltságai 
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oly fascináló hatással vannak a kedélyekre, de egyúttal 
oly decomponáló hatással a társadalmi viszonyokra, hogy 
ezeknek említése amazok érzékeny feljajdulása nélkül nem 
képzelhető. A létezeseért aggódó kapitalizmus minden 
olyan nézetet vagy állítást anathemával sujt, mely akár 
csak a régi állapotok felemlitésével is szemben állítja a 
végzetes következményeiben napról-napra érezhetőbben 
nyilvánuló kapitalizmust az immobile vagyonból szár-
mazó sok tekintetben előnyös helyzetével. Ezt a nagy 
bűnt követte el Schlauch püspök ő excja az igazság 
szolgálatában a liberális kapitalizmus ellen. S ezt a bünt 
nem tudják neki megbocsátani a zsidó kézben levő sajtó 
hősei, kik a kapitalizmussal élnek és vele meghalnak. De 
ez a bün, mely a kapitalizmus darázsfészkébe erélyes 
kézzel nyúlt, ez a bün erény mindazok szemében, kiket 
Mammon még el nem vakított, kiknek a haza és a 
haza földjének sorsa nem közömbös. S azért örömmel és 
hálával üdvözlik mindannyian, kik a zsidó kapitalizmus-
tól magokat emanczipálták, ő excljának határozott és tár-
gyilagosan teljesen igaz állásfoglalását ki ujabban ismét 
oda utalt a magyar haza és nemzetünk létérdekeinek egye-
dül fenntartó, — konzervatív — alapjaira. A quibusdam 
vituperari laudari est. Azt tar t ja kétségtelenül a nagynevű 
szónok is, ki bármennyire is ellenkezzék nyilatkozataival 
a sajtó egy része, nemcsak ujabb dicsőséget szerzett nagy 
nevének, de az igazságnak is nagy szolgálatot tett oly 
kényes kérdések nyilt és mesteri tárgyalása által, melyek 
újból felvettetvén és megbeszéltetvén, ha lassan is, 
ha fokozatonkint is, de kétségkívül előkészítik az igazság-
diadalát tisztázzák a nézeteket, eloszlatnak sok előítéle-
tet, ébresztenek sok reméuyt. Százados balvélemények, 
meggyökerezett tévedések, mielőtt kiirtatnának, nem cse-
kély ellenállást és ellenkezést fejtenek ki, de végre is : 
opinionum commenta delet dies ! Ilyen najj, ilyen világos-
ság volt a decz. 6-iki örökbecsű monumentális elnöki be-
széd is ! ? 

Eger, decz. 14. Nm. és. f t . dr Samassa József ér-
sek beszéde, melylyel f. hó 12-én az itteni papnevelő inté-
zet magyar egyházirodalmi iskolájának Mária-ünnepélyét 
bezárni kegyes volt, „Eger" cz. clerék helyi közlönyünk 
tudósítójának gyors feljegyzése szerint következő eszme-
menetet tüntet fel. A mily kitüntető volt a magasztos 
szellemű főpap megjelenése a serdülő papság iskolájára 
nézve : épp oly emlékezetesek lesznek szavai mindenha : 

„A jóban való törekvésteknek, igy szólt Eger érseke, 
e mai ünnepen bemutatott bizonyítványa ugy az itt részt 
vett közönségnek, mint kivált nekem, benső, nagy örömet 
szerzett. 

Álljatok e téren kitartón és bátran. Jelen korotok 
éltetek legbecsesebb része. Azért, hogy sokszor monda-
tott már, nem szűnt meg igaz lenni, hogy az if júság 
legalkalmasabb időkor a lélek müvelésére, hogy a sze-
mináriumi magány kiválóan segiti elő a tanulást. 

Fiatal korotokban az újság és frisseség eleven in-
gerével bír minden tá rgy : a figyelmet kiválóan élesíti 
azon kandiság, mely a fiatalságnak különös kedvezménye ; 
az emlékezet fogékony oly mértékben,, aminővel az utóbbi 
korok nem birnak. 

Az élét bontó gondjai és csábító gyönyörei nem 
lépnek át e csendes küszöbön; távol zajuk csak alig-alig 
hallatszik ide, s csak annyira, hogy még kedvesebbé le-
gyen e menhely reátok nézve. Az élet nagy tengerén 
hánvt-vetett emberek küzdelmeit oly fokról nézitek, mely-
nek biztonságát kellemesebbé teszi a kilátás a vész terére. 

Várakozzatok még egy kis ideig, és ti is, miként mi, 
az élet keserűségeinek hullámain fogtok küzködni ; s bá-
natos tekintetet fogtok vetni, miként én vetek, azon békés 
lakra, melyet, miként én, ugy ti is el fogtok hagyni. 
Közös sorsunk ez, mint a társadalom tagjainak; de tulaj-

donitsátok egyedül ti magatoknak, ha szégyennel fogtok 
tekinteni e helyre. Legyetek bizonyosak, hogy minden 
óra, minden pillanat,melyet itt haszontalanul elfecséreltek, 
akkor majd ellenetek feltámad, s keserű, de hiu bánkó-
dás éveivé változik á t ! 

Igyekezzetek tehát elméteket a tudománv kincsei 
vei megrakni ; sziveteket valódi Isten-félelem, j á m b o r s á g 
és hazaszeretet érzelmeivel betölteni, hogy veszély nélkül 
haladhassatok előre a kísértések közt, melyek reátok vá-
rakoznak; s hogy a bennünket környező tévelyekre és 
tudatlanságra lenézhessetek, nem kevély és gőgös megve-
téssel, mint az ó kor bölcsei tevék, de Krisztus tanítvá-
nyaihoz méltóan szenvedelmes vágygyal, felvilágosítani 
mindazokat, kik a sötétben tévelyegnek, s kik iránt an-
nál nagyobb hajlammal kell viseltetnünk, mennél nagyobb 
szükségük van segélyünkre. 

Isten áldása veletek!" 

Győri egyházmegye, decz. 16. Föpásztori szózat a 
,.Religio'' pártolása ügyében. — 

Kegyelmes főpásztorunk a ,Religio'-ra nézve meg-
tisztelő, olvasóközönségére nézve pedig fölöttébb meg-
örvendeztető, következő föpásztori felhívás intézett pap-
ságához : 

Nr. 3596. 
„Multiplices inter invitationes, quae anni cursu ex- 

eunte ex parte diversissimarum molitiorum in campo lit- 
teraturae periodicae ubertim pullulantiurn ad eas succol- 
landas fieri soient, attentioni et benevolo patrocinio DD.  
Sacerdotum, qua materiali succursu via praenumerationis, 
qua etiam litteraria cooperatione contestando, commen-
ctatas haberi vellem pagellas, inter omnes, quae hoc tem-
pore apud nos vulgantur, antiquissimas „Religio" inscrip-
tas, utpote quae, praecipue pro Clero destinatae, ad the-
mata theologica dilucidanda, facta item et adjuncta Ecc-
lesiam vitamque ecclesiasticam respicientia expendenda 
et pertractanda in metropoli patriae nostrae jam ante 
annos 45 fundatae sunt. Rediguntur de praesenti a Dre  
Adalberto Breznay, SS. Theologiae penes R. H. Scientia-
rum Universitatem Budapestinensem Professore stb. 

Jaurini, die 6. Dec. 1886. 
Joannes m. p. Episcopus." 

Beszterczebánya. Nro 1034/557. Vic. An-
nunciatur obitus Excellentissimi D. Arnoldi lpolyi-
Stummer. — 

Dum intra et extra Patriae nostrae fines, super 
inopinato Excellentissimi ac Reverendissimi Domini 
Arnoldi Ipolyi-Stummer, postremo Episcopi L. R. C. 
Magno-Varadinensis, occasu, tantorum corda Justus 
luctus occupât: nos geminatae maestitiae sensu per-
culsi, magis ac magis ingemiscimus. 

Enimvero quatuordecim et quod excedit an-
norum decursu, quibus zelo apostolico incensus, 
nostrum agebat Antistitem, singularis eruditionis 
lumine et eminentium virtutum fulgore Dioecesim 
nostram mirifice collustravit, quem idcirco magnam 
nominis famam jam prius adeptum, gloriabamur 
esse nostrum. 

Literae pastorales, quas ineunte sacro Qua-
dragesimae tempore quotannis dimittere solebat, 
sunt totidem in praecipuÍ3 muneris pastoralis parti-
bus, instructiones, nunquam obliterandis monitis sa-
lutaribus refertissimae. 

Prout vero inprimis in Dioeceseos suae Metro-
poli, pro connata sibi facundia fidelem populum 
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verbo vitae pascebat et ad omnia, quae recta et 
justa sunt potenter t rahebat : ita et Seminarium 
nostrum dioecpsanum, Clerique sui junioris educa-
tionem peculiari sollicitudine prosequebatur, univer-
suin Clerum, quem innumeris beneficiis cumulabat, 
paternae charitatis affectu complexus. 

Qualem curam rei scholasticae impendent ; 
quae sacrificia mox cum aditu sui Episcopatus, pro 
erigenda hie loci nova domo, institutioni et educa-
tioni sexus muliebris destinata et Sororibus charita-
tis Sancti Yincentii a Paulo tradita, tuler i t ; quam 
multa, qua celebratus Scriptor, percelebrisque A.ca-
demiae hungaricae dirigens socius, novissimis etiam 
temporibus et quae scientiarum et artium munificus 
Maecenas praestiterit ; quot item, vel in ambitu no-
strae Dioeceseos veteris artis ecclesiasticae monu-
menta, propriis impendiis, non suam, quin potius 
Altissimi gloriam intendens, splendidissime refecerit 
ac restauraverit : omnia haec históriáé fastis in-
serta sunt. 

Sicque die 10. Junii anni currentis nobis va-
ledicens, in veritate cum beato Paulo Apostolo (Act. 
Apost. 20, 18—21) dicere potui t : „ l o.s scitis a pri-
ma die, qua ingressus sum" inter vos, „qualiter 
vobiscum per omne tempus fuerim, serviens Domino 
cum omni humilitate et lacrymis. Quomodo nihil 
subtraxerim utilium, quo minus annunciarem vobis 
et doceremdocerique per vos adjutores meos cu-
rarem, privatim et publice in scholis et ecclesiis 
nostris, „testificans fidem in Dominum nostrum 
Jesum Christum 

E t quum tandem, nobis in lacrymas eifusis, 
ult imumque sacrae Ejus dexterae osculum figentibus, 
quasi vicinam mortem praesagiens, ejusdem gentium 
Apostoli effato u tere tur : „Et jam ampiius faciem 
meam non vi debit isnosque ad firmiter et incon-
cusse servandum fidei depositum hortaretur et obse-
craret : confidebamus eo non obstante, Ilium per 
nos rursum revisum ; in nova, quam brevi post ca-
pessivit perantiqua episcopali Cathedra, magna, quae 
magnus Illius animus moliebatur, per Eundem effe-
ctui mancipatum ; taliterque Ilium ultro quoque, et 
Ecclesiae, et Patriae, quibus duntaxat vixit, serva-
tum iri. 

Ast Altissimo, cujus consilia sunt abyssus 
multa, aliter piacúit, Ilium que, ceu unum e stre-
nuis exercitus sui antesignanis, subito impraevisae 
mortis jaculo prostratum, die 2-a Decembris anni 
currentis, superato paulo ante operosae suae vitae 
sexagesimo tertio anno, e media velut acie, ad reci-
piendam victoriae palmam, eripuit. 

Ereptus est quidem flebilis multis, ereptus 
huic caduco mundo : Illius attamen nominis gloria 
perennabit in aevum. 

Magna sunt sane, quae peramatus hie antehac 
Praesul noster, Dioecesi nostrae exhibuit, in tabulis 
supremae suae voluntatis, tenuius dotatorum nostro-
rum Curatorum, designatarum item ecclesiarum, 
stylo convenienter decorandarum haud immemor; 
sed et egenorum nostrorum reminiscens : maximum 
attamen ac luculentissimum paternae in nos bene-
volentiae documentum per id statuit, quod Cor Suum 
voluerit esse nostrum, in hujatis ecclesiae Sanctae 
Barbarae sanctuario ad omnem ornatum per Se re-
staurato, condendum. 

Cor illud, quod Deo et sanctae Matri Ecclesiae 
tam fidenter adhaesit ; 

quod charae Patriae tam arete et fideliter di-
vinctum fuit ; 

quod quibusvis artis operibus gloriam solius 
Dei exaugeri intendit; 

quod tam fortiter nos dilexit : 
hoc ipsurn Cor perseverabit esse nostrum, ut 

et sera posteritas, gloriosis Illius vestigii's insistendo, 
ad pare m sanctae Religionis et Patriae amorem et 
ad promovendum Cultus divini decorem, quo effica-
cacius incitaretur. 

Dilexit hie in Domino Defunctus decorem do-
mus Dei, terque beatus requiescat in pretiósissimis 
gemmis coruscante Sion coelesti! 

Quemadmodum pietas tanto Praesuli débita 
deposcebat, jam heri in Ecclesia nostra Cathedrali, 
in concursu localium Jurisdictionum, pro refrigerio 
Animae Ejus, solemnes exequias persolvimus : Vo-
bis vero dilectissimi in Christo Fratres hisce com-
mitto, ut populo fideli de lugubri hoc obitus casu 
praevie commonito, mox ut licuerit, in omnibus 
Ecclesiis parochialibus ad eandem iutentionem so-
lemne Sacrum de „Requiem" celebretis. 

Neosolii festo Yirginis Immaculatae anno Do-
mini 1886. 

Fr an ci s eu s B er liez a, 
Vicarius gen. Capitularis. 

KATH. EGYLETI ELET. 
A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése decz. 16-án. 
Elnökség: gr. Apponyi Albert és dr. Steiner Fülöp 

páp. prelátus. Gróf Apponyi Albert a legmélyebb fájda-
lommal emlékszik meg azon nagy veszteségről, mely 
a hazát Ipolyi Arnold nagyváradi püspök halálával érte. 
A Szt.-István-társulatnak kétszeres oka van gyászolni a 
nagy férfiút, ki a magyar tudományosság ragyogó csil-
laga volt, szellemi vezetője azon társulatnak melyhez leg-
fényesebb érdemei fíizik. Az elnökség — az idő rövid-
sége miatt — nem hívhatott össze választmányi ülést; 
de gondoskodott róla, hogy a társulat a nemzet szine 
előtt és a temetésnél elnökségében és tagjaiban képviselve 
legyen, hogy nyilvánosan is lerójja a nagy férfiú, a ki-
váló tudós iránti mély há lá já t ; dr. Steiner Fülöp alelnök 
ő mltsága vezette a társulat küldöttségét. Dr. Steiner 
Fülöp alelnök jelenti, hogy a társulat képviseletében 
megjelent a küldöttséggel boldog emlékű Ipolyi Arnold 
püspök temetésén, résztvettek a gyász szentmisén, s e 
küldöttség a legbensőbb háláját fejezte ki ő eminencziája 
Haynald Lajos bibornok-érsek ur előtt, hogy a kiváló 
egyháznagy temetésén személyesen czelebrált. Gróf Ap-
ponyi Albert inditványozá, hogy a választmány jegyző-
könyvileg fejezze ki fájdalmát volt alelnöke elhunyta felett, 
s részvétiratot küldjön a nagyváradi káptalannak. A vá-
lasztmány a gróf-elnök indítványát elfogadta. Hummer 
Nándor ti tkár bemutat ja a választmánynak József főher-
czeg és Klotild főherczegasszonynak a társulat elnöksé-
géhez intézett leveleit, melyekben ő fenségeik a társu-
latnak a herczegprimás jubileuma alkalmából kiadott 
megnj i tó beszéd-gyűjteményeinek átnyújtott példányaiért 
köszönetüket nyilvánítják. Bemutatja továbbá dr Samassa 
József egri érseknek levelét, melyben az érsek a tár-
sulat czéljaira 500 fr tot adományoz. Gróf Apponyi Albert 
indítványozza, hogy dr Samassa József nemes áldozat-
készségeért a választmányból köszönet nyilváníttassák. A 
választmány az indítványt nagy örömmel fogadta el. 
Ezek után felolvastattak a nm. püspöki kar tagjainak a 
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társulat elnökségéhez beérkezett levelei. E levelek, me-
lyek jobbára a társulat nagyobb lendülete érdekében 
Írattak, a választmány által nagy lelkesedéssel fogadtat-
tak. Hummer Nándor társ. titkár előadja a társulat iro-
dalmi bizottságának határozatait — a Lonkay Antal vál. 
tag által beadott két indítvány tárgyában. A Cantù Caesar 
utolsó kötete lefordítására nézve az irod. bizottság java-
solta, hogy Lonkay Antal kéressék fel, miszerint a le-
fordithatás joga kieszközlése végett érintkezzék Cantiival. 
A választmány ezen határozati javaslatot elfogadta ; az 
encziklopédiára nézve pedig határozta, hogy ez időszerint 
nem tartja czélszerünek sem a meglevő encziklopédiának 
kibővítését, sem egy ujabb enczikl. válalat felkarolását. 
Az osztatlan népiskolában szóló magyar olvasókönyvek 
németre való fordítása tárgyában a választmány elfogadta 
Lonkay Antal indítványát, hogy e tárgy ujabb adatok 
beszerzése végett az irodalmi bizottsághoz utasittassék. 
Gr. Apponyi Albert felhívására, hogy a választmány adja 
meg a felhatalmazást, hogy az irod. bizottság a népirat-
kák más nyelvre való lefordításával foglalkozzék, kész-
séggel kéri fel az irod. bizottságot ez irányú működésre. 
Dr Steiner Fülöp társ. alelnök indítványára a választ-
mány beleegyezett, hogy Goffae Oktató és épületes 
könyv czimü müve 3 fr t árról 1 fr t 50 krra szállíttassák 
le. Füssy Tamás társ. igazgató bemutatja az ifjúsági ira-
tok első kötetét, mely most hagyta el a nyomdát. A vá-
lasztmány ez ifjúsági iratok megjelenését, melynek czime 
az Ifjúság Öröme, örvendetes tudomásul vette. A társ. 
igazgató jelenti, hogy a népiratkák tárgyában felszólított 
erők a munkákon dolgoznak. Dr. Haydin Károly, mint a 
rovancsoló bizottság előadója, benyújtotta véleményes 
jelentését. Az irodalmi bizottsághoz utasíttatott. Gr. Ap-
ponyi Albert felkéri a választmányt, hogy hatalmazza fel 
a pénzügyi bizottságot, hogy az 1887. évre a költség-
vetést készítse el. A folyó évre számvizsgáló bizottsági 
tagokul megválasztattak: Barta Béla, Frey József, Rud-
nyánszky Ferencz vál. tagok. Gróf Apponyi Albert indít-
ványozza, hogy miután a „Kath. Hetilap" megszűnik, 
Kürcz Antal és Hummer Nándor szerkesztőknek a vá-
lasztmány köszönetét fejezze ki fáradságukért, melylyel 
a lapot az elhalt szerkesztő után gondozni szívesek vol-
tak. A társ. pénztárnok havi jelentésében kiemeli, hogy 
bevétel volt november hóban 21,979 fr t 64 kr, kiadás 
22.998 frt 24 kr. A pluszkiadást az 5%-os földhitelinté-
zeti záloglevelek vétele okozza. — A vatikáni könytárra 
bejöt t : bibornok-herczegprimás ő em. 100 dr arany, pan-
nonhalmi főapátság 300 frt, egri főkáptalan 500 frt , rozs-
nyói káptalan 50 frt, szatmári káptalan 50 frt, szepesi káp-
talan 50 frt. Az ügynöki kimutatás szerint a lefolyt évben 
elkelt 97.339 könyv, 300 kép, 1298 nyomtatvány, ezekből 
bejött 11.381 frt 34 kr. A jegyzőkönyv hitelesítésére fel-
kérettek : Somoskeőy Antal és dr Breznay Béla vál. tagok. 
Somoskeőy Antal előadja, miután ez az ülés a választmány 
utolsó ülése volt a folyó évben, megragadja az alkalmat, 
hogy a választmány nevében a nméltóságu elnökség min-
den tagjának buzgó munkásságukért kiváló köszönetét 
fejezze ki s kéri az Istent, hogy ő nméltóságaikat, a tár-
sulat elnökeit, az emberi életkor legvégső határáig éltesse. 
Gr. Apponyi Albert megköszöni elnöktársainak nevében 
a figyelmet s ajánlja magát és társait a választmány jó 
indulatába. A választmány az elnökség lelkes éljenzésével 
zárta be az ülést. 

IRODALOM. 
= A Szent-István-Társulat legközelebb 10—14 

éves gyermekeknek szánt „Az ifjúság öröme — mulat-

tató és tanulságos ifjúsági olvasmányok katholikus fiu és 
leánygyermekek számára," czimü díszesen kiállított illus-
trait kötetet tett közé, melyből egy diszkötésü példány 
ára 1 fr t 20 kr. Kemény táblába kötött közönséges pél-
dányé 80 kr. — A legmelegebben ajánljuk terjesztését. 

H I V A T A L O S . 
— Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 

előterjesztésére, a munkácsi gör. kath. székeskáptalanban : 
Firczák Gyula éneklő-kanonoknak a nagyprépostságra ; 
Roskovics Ignácz iskolás-kanonoknak az éneklő-kanonok-
ságra ; Gebé Viktor kanczellár-kanonoknak az őr-kano-
nokságra és Jámbor Antal ifjabb mester-kanonoknak az 
iskolás-kanonokságra való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, az ekként megüresedő kanczellár kanonoki ál-
lásra Jakovics János szent-miklósi alesperes-plébánost, a 
hetedik kanonoki állásra pedig Fehér Emánuel hajdu-
doroghi lelkészt ; továbbá Talapkovics Bazil bilkei lel-
készt ugyanezen székes-káptalanhoz tiszteletbeli kanonokká ; 
Puza Sándor sárospataki gör. kath. lelkészt pedig zemp-
léni főesperessé nevezem ki ; végül : Danilovics János ol-
vasó-kanonoknak és hajdu-doroghi kül-helynöknek a zárni 
czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1886. évi dcczember hó 5-ilfen. ^ 
FERENCZ JÓZSEF s. k. ' 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
*„.* A Szent-István-Társulat f. hó 17-én reggel 

9 órakor ünnepélyes gyászszentmisét renji^zett nagynevű 
elhunyt egykori alelnöke, nm. és f t . dr. Ipolyi-Stummer 
Arnold nagyváradi 1. sz. püspök ur lelki nyugalmáért. A 
szentmisén dr Steiner Fülöp pápai praelatus, sz.-I.-tár-
sulati alelnök pontifikált. A Szent-István-Társulat tagjai, 
élükön gróf Apponyi Albert elnök úrral, nagy számban 
jelentek meg meghálálni Isten előtt Ipolyinak azt a len-
dületet, melyet a társulat az ő működése alatt kapott. 

— Apponyi Albert gróf, a Szent-István-Társulat 
elnöke, a f. hó 16-án tartott választmányi ülésben a 
napirend után bizalmasan jelentette, hogy a Szent-István-
Társulat kebelében szervezendő irodalmi OSZtály ügyében 
az aug. 7-én tartott katholikus irói gyűlés által beadott 
memorandumot az elnökség megkapta. Egyúttal jelen-
tette, hogy hib. herczeg-primás ő emjától a Sz.-I.-T. el-
nöksége felszólítást kapott, miszerint a fenti memorandum 
tárgyában véleményes jelentést tenni szíveskedjék. A Sz.-
I.-T. elnökségének jelentése néhány nap múlva felmegy 
ő emjához a fővédnökhöz. Igy tehát, már most ez az 
ügy a lehető legjobb folyamatban van. 

— A szent-István-társulati népiratkák, mint a tár-
sulati titkár ur a f. hó 16-iki választmányi ülésben nyi-
latkozott, eddig 56,000 példányban keltek el. Kezdetnek 
valóban fényes siker. A mennyiben a kath. sajtó is hozzá-
járult e siker előmozdításához, a Szent-István-Társulat 
választmánya egy szép jelenetben elismerését nyilvánitá 
az ott képviselt két kath. lapnak, kinek-kinek a maga 
temperamentuma és izlése szerint: a „M. Allam"-nak za-
josan, a .Religio'-nak csendesen nvilvánulót. Többi tisztelt 
laptársainkkal mi szivesen osztozunk az elismerésben. Ok 
is előmozdították a kezdet szép sikereit. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Dupanloup nevelési elvei. 
I r ta : Pnrt Iván. 

- - . • .•••» • • • . ... . I ». V - . u . . . ,. 

A nevelés különféle fajai. 
Eddig minden körülménytől eltekintve csak 

általánosságban tárgyaltuk a nevelésnek alapel-
veit. Be mivel a gyermek szü'etésétől kezdve 
különféle stádiumokon megy át, a mig teljesen 
kifejlődik; és mivel az embernek önczélján ki-
vül, mely a keresztény tökéletesedésben áll, egyéb 
czéljai lis vannak, t. i.' a társadalomban bizonyos 
helyet betölteni, azért a nevelésnek mindezen 
körülményeket figyelembe kell vennie, mert csak 
akkor helyes és sikeres a nevelés, hogyha a 
gyermeket általános és' különös czéljának eléré-
sére segiti Ez igazságokból kiindulva Dupan-
loup müve nyomán a nevelés különféle fajairól 
kell röviden szólanunk. 

Miután a nevelésnek az ember fejlődésével 
lépést kell tartania, azért Dupanloup azt az em-
beri tehétségek természetes kifejlődése szerint 
három időszakra osztja, melyek a következők: 

1. Az anyai nevelés, mely a gyermek szüle-
tésétől annak hetedik évéig tart. 

2. Az elsőfokú nevelés (éducation primaire), 
mely a hetedik évtől a tizenkettedikig terjed. 

3. A másodfokú nevelés (éducation secon-
daire) mely a tizenkettedik évtől a huszadikig 
karolja fel a növendéket. 

Dupanloup a másodfokú neveléshez még egy 

negyedik és utolsó időszakot füz, melyet társa-
dalmi nevelésnek nevez, és mely alatt az élet is-
koláját érti. Társadalmi nevelésnek azért nevezi, 
mert ezt maga a társadalom adja. Ezt az utolsó 
nevelést, mely a tanulmányok bevégzése után 
és a világba való lépéskor kezdődik, Dupanloup 
mindenkire nézve szükségesnek tartja, mert csak 
ez a nevelés adja meg a szükséges tapasztalást 
és életbölcseséget, erősiti és alakitja ki a jelle-
met, fejti ki az ellenállási erőt, és tani t meg, 
hogy hogyan kell az életben annyiszor elénk 
gördülő nehézségeket legyőzni. Hogy ez a „tár-
sadalmi nevelés" nem nevezhető szoros értelem-
ben vett nevelésnek, mely a nagykorúaknak a 
kiskorúakra való tudatos, szándékos hatásában 
áll, abban senki sem kétkedik. 

A nevelés helye szerint Dupanloup házi-, 
mely a családi körben a házi tűzhelynél, és 
nyilvános, mely a szülői házon kivül az iskolában 
megy végbe, nevelést különböztet meg. 

A nevelés czéljai szerint Dupanloup a neve-
lést általános vagy alapvető (générale et essen-
tielle) és különös vagy szaknevelésre (specielle et 
professionelle) osztja. Az általánosnak feladata 
minden embert kivétel nélkül az egész emberi-
séggel közös czélra — a tökéletesedésre — a 
gondviselés által előirt terv szerint segiteni; a 
különös nevelés ellenben a növendéknek külön-
leges élethivatását vévén tekintetbe, a társadalmi 
embert képzi. Ezért a különös vagy szaknevelés 
három részre oszlik, melyek: 

a) A népnevelés (l'éducation populaire), mely 
a legalsóbb iparosokat és földművelőket képzi. 

b) A középnevelés (l'éducation intermédiaire), 
50 
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mely a müiparosokat és kereskedőket, szóval a 
középosztályt segíti kitűzött czéljának elérésére. 

c) A felsőbb tudományos nevelés (la haute 
éducation littéraire), melyben a társadalom mü-
veit osztályai részesülnek. 

A szaknevelés e három része után Dupanloup 
még a papi és nemzeti nevelést tárgyalja. 

A nevelésnek felsorolt különféle fajai nem 
állhatnak meg egyedül, egymástól különválasztva, 
hanem szerves egészb-1, helyes rendszerbe kap-
csolandók. E rendszert Dupanloup a követ-
kező módon állapitja meg: minden ember elő-
ször általános nevelésben részesül, igen, általános 
nevelésben, mely a testi, értelmi, fegyelmi és 
vallás-erkölcsi nevelést magában foglalja, és 
mely az anyai-, első és másodfokú nevelés fön-
tebb emiitett három szakára is ki tei j eszkedik. 
Ezzel azal apvető neveléssel a különös nevelés, mely 
a tanuló jövő életpályáját veszi tekintetbe, ugy 
kötendő össze, hogy mindkettő egymást erősítse, 
tökéletesbitse és tökélyre emelje, hogy ily mó-
don az ember nevelése — tekintetbe vévén a 
századot, korszakot, a társadalom és nemzet ál-
talános viszonyait — valóban egyetemes legyen, 
és az egyedüli czélra törekedjék: az embert ne-
mesbiteni és tökéletesíteni 

Igy vélekedik Dupanloup a nevelés különféle 
fajairól általában. Hát ra van még, hogy bemutas-
suk a különféle elveket, melyeket ő az egyesekre 
vonatkozólag felállít. 

A) Az általános vaqy alapvető nevelés tár-
gyalását Dupanloup a gépies vagy szolgai mes-
terségek (arts mécaniques) és a szabad mester-
ségek vagy szépmiivészetek (arts libéraux) kö-
zötti külömbség ismertetésével kezdi. Azután a 
nevelésre térvén át, a papi nevelés kivételével a 
fentebb emiitet t nevelési fajok egyikének sem 
adja meg a „szabadu nevelés nevet, hanem mi-
után a Dictionaire de l'Académie szerint a szabad 
nevelés az, mely az ész és sziv képzésére al-
kalmas, („celle qui est propre à former l'esprit 
et le coeur"), azért az ily értelemben felfogott 
szabad neve'ést az egész emberiségre ki tér j esz-
tendőnek tar t ja , mert az evangelium az ókor 
szabadjai és rabszolgái helyébe a szabad emberi-
séget helyezte. Ebből következik, hogy az álta-
lános vagy alapvető nevelésnek, mely az eszmék, 
elvek és erények közös és mindenütt feltalálható 
alapjából van összeállítva, minden embernek osz-
tályrészévé kell lennie, és minden egyéb neve-
lésfajnak alapját kell képeznie. De azért ennek az 

általános nevelésnek nem szabad mindenkiben tel-
jesen egyenlőnek lennie, hanem az egyediséghez 
és más életviszonyokhoz kell alkalmazkodnia, 
mert minden körülménytől eltekintő és teljesen 
egyöntetű nevelést behozni akarni, nem vo'na 
egyéb, mint küzdés az emberi természet ellen. 

De másrészt éppen oly veszélyes az általá-
nos vagy alapvető nevelést, különösen az erköl-
csit és vallásit a szaktanitásnak alávetni. Mert 
a nevelésnek nem az a tulajdonképeni czélja, hogy 
papokat, ka tonákat vagy hivatalnokokat képezzen, 
hanem az, hogy embereket neveljen, kik papokká, 
katonákká, vagy hivatalnokokká lehetnek. ') 

B) A népnevelés. ~) Ámbár Dupanloup az egész 
nevelést a vallásra alapítja, és az embereknek 
keresztényekké való képzésében lát minden köve-
telményt összefoglalva, mégis különösen a nép-
nevelésben t a r t j a a vallást fontosnak, mert a 
vallásos neveléstől függ minden nemzet boldog-
sága. Azt a nemzetet, melyben a gyermekek legval-
lásosabban neveltetnek, a világ első nemzetének 
nevezi, mert az gazdag és békés belsőleg és le-
győzhetlen külsőleg. Valóban megfontolásra méltó 
dolog az, amit Dupanloup a népnevelés vallásos 
alapjáról mond, mert egyedül a vallás teheti a 
népet nagygyá, erényessé és boldoggá. Fényesen 
bizonyítja ezt az egész emberiség története. „A 
nép, — mondja szépen Rónay — mely vak dü-
hében a vallás oltárait szétrombolta, erkölcste-
len s veszni indult. Mig Göröghon és Róma val-
lásos vala: addig le bir ta győzni szenvedélyeit s 
legyőzhetlen állott a csatatéren ; de miután az 
abroncs, mely indulatai és szenvedélyei vészes 
hánykódásait összetartja vala, szétrepedt, s mi-
után a vallás megvetésével az ertnytelenség min-
dennemű mérge testébe szivódott volt: a hon-
szeretetet kincsszomj, az egyszerűséget fényűzés, 
az önmegtagadást önzés, gyáva kéjelgés, az 
egyetértést pártdüh váltotta fel. És mi lett sor-
saik e nagyszerű népeknek? Önvérök ellen lá-
zadtak fel s előbb csöppenkint, utóbb patakon-
kin t onták azt, mig végre az mint tengerár 
csapott össze fölöttük s kitörlötte őket a nem-
zetek sorából u ' ) 

A vallás minden más nevelési eszköznél al-
kalmasabb az ifjak kedélyének nevelésére és ne-
mesbítésére, és gyakran a legvadabb és legdur-

*) V. ö. De l 'Édac. T. I. p. 3 1 1 - 3 2 5 , et 436—443. 
M V. ö. De l'Éduc. T. I. p. 344—376. 
3) Rónay Jáczint : Mutatvány a tapasztalati lélek-

tan köréből. Pozsony 53. 1. 
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vább természetre is jótékony hatást gyakorol. 
És e miat t a vallás a legjobb eszköz a népet a 
lábrakapó istentelenségek és bűnök ellen védeni, 
a mire a puszta tanitás vall ás-erkölcsi nevelés 
nélkül nem képes. 

Miután a népnevelésnek az1 egész nevelés 
két első időszakára, az anyaira és elsőfokura, 
kell kiterjeszkednie, azért az élet első tizenkét 
évére, melyben a gyermek még osztatlanul a nép-
nevelőé és az iskoláé, a legnagyobb gond fordi-
tandó. Miután továbbá a vallás a nép boldogsá-
gának első Mté te , azért annak a nép gyermekeit 
a műhelybe és az életbe is kell követnie, az 
az ifjúsági iskolákban felkeresnie, és mindenhová 
kisérnie. 

Minden fontosság mellett, melyet Dupanloup 
a vallásnak a népnevelésben tulajdonit, még sem 
akarja, hogy a tani tás tökéletlen, vagy közép-
szerű legyen. Sőt ellenkezőleg éppen a nép em-
bere számára, — mivel más dolgokkal foglalko-
zik, és mivel kevesebbet tanul és tud, mint a 
kereskedő és hivatalnok, — kiván alaposabb és 
jobb tani tást . Mert a tudákosság, és a tudós kö-
zépszerűség sokkal veszélyesebb, mint maga a 
tudatlanság, mert vele gyakran büszkeség és 
vakmerőség, olykor vallástalanság is, és durva, 
állitólagos bölcsészeti gondolkozásmód van össze-
kapcsolva. Ez a legrosszabb a mi a társadalomra 
nézve csak lehetséges 

És igy ámbár a tanitás nagy szerepet já t -
szik a népnevelésben, a vallás mégis sokkal fon-
tosabb, mert a népnevelés vallás nélkül tökélet-
len, sőt veszélyes is, és azért szükség esetében a 
tanitást mellőzhetjük, mer t a vallás többet tehet, 
mint a félszeg tanitás. 

A népnevelés, mondja Dupanloup a népne-
velésről szóló fejezete végén, ugyan nem olyan 
fényes, mint a többi nevelésfajok, de azért mégis 
méltó arra, hogy kiváló gondot fordítsunk reá, 
mert a népnek is van szive, szelleme, lelkiisme-
rete, jelleme és erénye, és mert nevelésében is 
feltalálhatjuk az emberiség négy nagy kincsét: 
az egészséges észt, a munkát, vallást és tiszte-
letet. _ (Folytatjuk.) 

Festmény a törvényszék előtt." 
(Tanulmány egy „elvi határozat" fölött dr Piszter I.-tŐl.) 

II. 
A második mondat is gyönyörűséges reflexiókra ve-

zet bennünket. — „Kétséget sem szenved, hogy a bűnjel 
gyanánt lefoglalt olajfestmény alkalmas lehetett stb. stb. 

— Az indokolás moralistája, akarva — nem akarva, 
keresztültört a tények szűk korlátain, a lehetőség és az-
által az általánosság tágabb mezejére csapott át. Csak 
előbb tette volna, mikor az helyén volt, s nem most, 
mikor az nincs helyén ! Ha a basis olyan lett volna, mi-
nőnek az eddig mondottak szerint, — annak lennie kel-
lett, ily módon fűződnék ezen mondat ahhoz: kétséget 
sem szenved, hogy az érdekelt olajfestmény szemérem-
sértő, s hogy tényleg is a publicum szeméremérzetére — 
(a „közönség egy vagy más része, vagy osztálya" bizo-
nyosan a nem-müértők gyászos, sajnálatra méltó hada) 
botránykoztatólag hatott . De az ily módon concipiált 
kategorikus Ítéletnek rigoristikus voltán egyet szeliditeni 
kellett, s erre annak problematikussá való átváltoztatása 
becses szolgálatokat t e t t : nem szoktatta az olvasó Ítéle-
tét azon rigorismushoz, minek az utóbb következőkben 
ugy sem veszi hasznát. Ez ügyes fogás ! 

Érdekesebb ennél azonban az, hogy az indokolás 
teljes elismerést szavaz a városi rendőrségnek, „mint egye-
bek közt a közszemérem követelményeinek is hivatott 
közeg"-ének, amért az a festményt eltávolította a kira-
katból. Tehát a városi rendőrség a közszemérem, a köz-
erkölcsiségnek is őre ; és a k. táblának ehhez nincsen köze ? 
Amaz helyesen jár t el, mikor a közerkölcsiség érdekében 
a hatalmában álló eszközökkel a tettek mezejére lépett, 
s ezért dicséretet érdemel ; hát a kir. tábla a hatalmában 
álló eszközökkel, egy „elvi határozattal" nem tehetett 
volna valamit a közerkölcsiség érdekében ? 

Ha a btk. 248. §. értelmében a fajtalanság ügyében 
hozhat ítéletet, akkor a közerkölcsiségnek bizonyára a k. 
tábla is „közege;" miért tehát az merev megkülönböztetése a 
városi rendőrségnek, mint a „közszemérem" megvédését 
is czélzó közegnek az igazságszolgáltatás fórumaitól, a 
k. törvényszéktől és a k. táblától ? 

Bizonyos az, hogy nem kifejezett szavakban, de 
ugy a sorok között, a jognak és erkölcsiségnek nemcsak 
fogalmi megkülönböztetése, hanem annak egymástól való 
elválasztása hamarjában erősebb kifejezésre nem talált, 
mint ez indokolásban. Valamint bizonyos az is, hogy a 
jog fogalma ritkán olvad ugy össze és egybe a tisztán jogi 
formalismussal, t. i. a törvény betűjéhez való merev ra-
gaszkodással, a mint az ismét ezen indokolásban észlel-
hető. — Egyelőre ezt azonban mellőzve, és a „fajtalanság" 
ügyének tisztába hozatalát későbbre hagyva, átmegyünk 
az indokolás legérdekesebb részére, a hol az indokolás 
aesth etikus s ával gyűlik meg a bajunk. 

III. 

„E kérdés eldöntésénél nem hagyható figyelmen 
kivül" stb. stb. a mint azt aláhúzva már előzetesen kö-
zöltük. 

Hogy kellő praecisióval haladjunk, és az indokolás 
ezei\_ legerősebb részét, sőt döntő momentumát annak 
rendje és módja szerint szétszedhessük, bátrak vagyunk 
a következő tételeket fölállitani : 

1. nem igaz azon suppositum, hogy az emberi 
test a természet egyik legtökéletesebb és legnemesebb 
alkotása lenne ; 

2. nem igaz az, hogy az emberi testnek ugy képes 
50* 
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ábrázolatokban, mint szobormüvekben meztelenül való 
előállítása a régi classicus időktől fogva mai napig, nem-
csak elfogadott de egyszersmind egyik legkedveltebb és 
legkeresetebb tárgyát képezte volna a művészetnek ; 

3. nem igaz az előbb jelzett állitásnak alapja sem, 
mintha t. i. a képzőművészetnek tulajdonképeni tárgyát 
az emberi test, vagy plane a meztelen test képezné ; 

4. maga az aesthetika kell, hogy első sorban óvást 
tegyen, az emberi testnek mezítelenül való ábrázolása 
ellen. 

5. nem igaz az, hogy a mezítelen emberi testet 
ábrázoló müvek lennének a gyűjtemények legremekebb 
tárgyai, s mint ilyenek elismertetnének ; 

6. az összes előzmények nem engedik meg logice 
azt a conclusiót, a mit az indokolás a végeredményben 
levon. 

Nem tehetem, hogy ezen tételek bebizonyításánál 
a messzebb vivő részletekig menjek ; az érdeklődőt uta-
lom különösen Jungmann „Aesthetik" (II. kiad. Freiburg-
1884.) c. munkájára. 

I. Tétel. — Ezen tételünk bebizonyítására majdnem 
elég, ha a visszautasított állítás helyébe ezt teszszük : 
az u. n. természeti lények között az ember,—tehát nem az 
emberi test, nem is az emberi lélek, hanem a kettőnek 
legbensőbb egyesüléséből származó ember, — Isttnnek 
egyik legnemesebb és legtökéletesebb alkotása. 

Hogy valaki aesthetikai szempontból azt mondhassa : 
„az emberi test a természet legnemesebb és legtöké-
letesebb alkotása," — ezen szavaknak szükségképen 
azon értelmet kell adnia: az emberi test a legki-
válóbb szépség hordozója. Már pedig, — kivéve az 
s ó- és uj-kor materialistáit, különösen az angol sensis-
tákat, — nincs philosophus, ki az emberi testnek, mint 
testnek, szépségét a többi anyagi dolgokon található szép-
ség fölé helyezné : egyszerűen azért, mert ezen szépséget 
alkotó elemek bármely anyagon és igy az emberi testen 
is mindig azonosak, t. i. quaedam apta figura membro-
tuin cum coloris quodam suavitate, — ea quae dicitur 
pulcbritudo." (Cic. Quaest. Tusc. 4. 13. 31.). S ezt a 
görög philosophia két legkiválóbb képviselője annyira 
viszi, hogy a testnek szépségét nem is nevezi Plato és 
Aristoteles xálXog-nak. hanem szigorú megkülönböztetés 
kedvéért ügaíotrjs-nek. A mely elemek pedig az emberi 
test szépségét a többi anyagiak szépsége fölé helyezik, 
azok már a lélekből származnak át a testre, sőt már az 
a „coloris quaedam suavitasu nem a testé, hanem az élő 
festé, ez az élő test pedig az ember. 

Szeretném látni egyébként azt a művészt, aki az 
emberi testet, a „természet ezen legnemesebb és legtöké-
letesebb alkotását" hajlandó lenne művészetében nekünk 
bemutatni, de ugy, hogy ne az embert, hanem csak a 
testet érzékitse meg. A legincarnatusabb materialista mű-
vész is legalább az életet, mint motívumot, használja föl. 
— De ismételjük, egy ilyen képen már nem a test mint 
test, hanem az életet lehelő, attól áthatott test, te-
hát az emher lesz az, a mit szépnek fogunk tartani. 
S ha azután egy igazi művész az élet vidorságán 
kivül, a szellemnek, az észnek, az erkölcsileg is nemes 
léleknek, hozzá a decorumnak is, a test tartásában, a 

szemek fényében, az arcz lelkes kifejezésében sikerülten 
tud a valót visszatükröző hasonlatosságot adni, akkor 
még szebb lesz alkotása : de ennek a tárgyát nem az 
emberi test, hanem a szellem által áthatott, informált 
test, vagyis az ember fogja képezni. 

Röviden még csak annyit, hogy a költőknél, írók-
nál, aesthetikusoknál, philosophusoknál és a szt. írásban 
megszokott dolog, az embert, kinél csak a test kellemei 
találhatók, egyszerűen nem-szépnek mondani s megfor-
dítva, a test minden fogyatkozásai daczára szépnek mon-
dani az embert, kiből tiszta, nemes lélek sugárzik ki. 
Néhány példát : 

Themistius (Or. 23. al. 3.) Zeus leányát, az igazsá-
ságot akarván leírni, azt mondja : nem volt bájos, mint 
egy üde leányzó, hanem telve volt azon nemes szépséggel, 
minőt a régi művészet képei tüntetnek föl." x) 

Sokrates szokta tanítványainak azt a tanácsot adni : 
„ha csúnyák, iparkodjanak az erényesség által megszé-
pülni, ha szépek, óvakodjanak a bün által elcsunyulni." 
(Plutarch. Coniug. Praecept.) 

Shakespeare („A mit akartok" 3, 5) a bájos gonoszt 
fényesen mázolt koporsónak mondja. 

A szt. irás (Proverb. 11, 22) egy esztelen asszony 
bájosságát olyannak mondja, mint mikor egy disznónak 
arany függő lóg az orrában. 

Ilyenek és ehhez hasonlók azonban megengedik azt, 
hogy az embtrt Isten egyik legnemesebb, legszebb alkotásá 
nak tartsuk ; az emberi testnek szépsége csak hadd ma-
radjon kissé háta mögött ennek ! 

Hátha még van ezen kivül egy szempont, a mely 
alatt az emberi testet egyenesen i útnak, vndoknak kell 
mondanunk P — De erről később. 

Ne higyje valaki, hogy az indokolás aesthetikusa 
ellen malitiával éltem, néki az emberi testnek, miit test-
nek szépséget adván a szájába. Nem indokolt-e ez a felfogá-
som magának az egész ügynek természetéből ? — az érvelés 
eszméinek mind minősége, mind azoknak csoportosításából ? 
— avagy, ha egy „nyilvános leány, heverő helyzetben, egy ke-
reveten" ábrázoltatik, ott a léleknek s nem a testnek szép-
ségét fogja e a művész föltüntetni akarni ? Ámbár itt is, — 
mint láttuk, — a test helyébe az élő test, tehát az em-
ber lép. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 21. „£e nozze d'oro.* — Ritkán ol-

vastunk magyarországi hírlapban oly frivol, cynikus és 
zsidó alávalósággal irt czikket, mint a „P. Lloyd" ezidei 
339. számának második mellékletén f. évi deczember 
8-áról. „A pápa arany menyegzője," igy mutatja be ma-
gát egy „eredeti római tudósítás," mely S. Mz. jegygyei 
ellátva szentséges atyánk áldozári jubileumával foglalko-
zik. Az érzéki képekben kéjelgő zsidó fantázia már több 
mint kétértelmű szavakat használ, hol az egyház dicső 
fejének egybekeléséről az egyházzal — pappá szentelte-
téséről és első szt. miseáldozatáról — beszél. Az egy-
ház a tizenkilenczedfél százados „menyasszony," a „mese 

L. később a II. tételt. 
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szerint" nem vénül, hanem „megifjodik folyton." „Lás-
sátok öt — igy ir — a tisztát, az engedelmest, a sze-
gényt. Szegénységének gazdagságában áll itt, durva ru-
hában, tövisektől átszúrt lábakkal. Feje rózsákkal és 
lilliomokkal van övezve, mélyek a tövisekből sarjadoztak. 
Fénytől körülvéve minden szépségében áll itt, környezve 
angyaloktól. Oldalán két nyoszolyaleány áll, zöld az egyik, 
fehér a másik — zöld mint a remény, fehér mint a sze-
retet. A jubiláló menyasszony kis kíséretével csak elég 
szerényen lép föl. 

De nézzétek a vőlegényt. Nem mint valami köny-
nyü elv a magasról jő. Hatalmának egész diszében jő. 
Mintha azt mondaná: a „menyasszony nagyon egyszerű, 
ugy tesz, mintha nem is ő volna az egyház, hanem va-
lamely csendes apácza. Nekem kell arról gondoskodnom, 
hogy az egész világ az ő 1850. és az én 79 éves korom-
ról tudjon és hirt nyerjen a mi szerencsés 50 éves fri-
gyünkről." Azután gúnyos módon leirja a pápa ünnepé-
lyes felvonulását és a legkíméletlenebb módon pálczát 
tör a vatikani „színjátékok" felett ugy a boldogemlékü 
nagy IX. Pius pápa alatt, mint ama hódolat felett, me-
lyet a katholikus kegyelet most készül bemutatni a leg-
nagyobb pápák egyikének. A bagdadi khalifák ünnepei, 
Ahasver király nagy vendégsége, S. Mz. a termékeny 
képzeletű czikkiró szerint, mind elhalványulnak a pápák 
vatikáni ünnepei előtt. Azzal fenyegeti a világot, hogy 
megnyílnak újból a szt. Péter dóm kápolnájának ajtai, a 
zsinati aula szárnyai és a dogmákkal már annyira meg-
telt emberiség nyakára még egy rakás dogmát dekretál-
nak. Irtózik tollúnk folytatni ama minden emberi érzés-
ből kivetkőzött frivolitások és cynismusok elősorolását, a 
„mézes hetek" örömeiről, a „mennyország benépesítésé-
ről" stb. 

Valóban csak az Istentől elrugaszkodott zsidó arczát-
lanság képes az ilyen alávalóságokat fogalmazni, közölni 
és annyi ezer olvasónak feltálalni. S azután ők — a 
zsidó tollhősök — beszélnek felekezeti gyülölségről, fele-
kezeti izgatásokról, ezekhez hasonló dolgokról és nem 
átalkodnak ily kritikus időkben oly országban, melynek 
királya és háromnegyed részben lakossága a pápában 
Krisztusnak helytartóját, az egyház dicső fejét tiszteli, 
oly provokáló és mélyen sértő módon írni anyaszentegy-
házunk legmagasztosabb ügyeiről. Vájjon mit szólna a 
zsidó sajtó ahhoz, ha nem erősebb, de ugyanezen han-
gon irnánk az ő vallásos tanaikról, intézményeikről és szer-
tartásaikról, melyekből tudvalevőleg van elég, mit méltán 
kritizálni és birálni lehet? Vájjon nem a legnagyobb 
türelmetlenség és felekezeti szükkebblüség vádjával illet-
nének minket? Es őket hasonlóval ne illessük, midőn mi 
ellenünk oly alávaló gaz módon sikra szállnak ? Vagy azt kell 
gondolnunk, hogy egy a kormányhoz oly közel álló lapban 
connivente domino már semminemű tekintet sincsen kath. 
hitünkre ? Annyira jutottunk volna már, hogy zsidójel-
lemü és szellemű lapokban büntetlenül gúnyolni és csú-
folni szabad már mindent, mi nekünk szent és magasztos ? 
A hitetlen guny és zsidó arczátlanság fénykorát éljük. 
Ideje volna már öntudatra ébredni mindnyájunknak. Kü-
lönösen ebben az esetben — a megérdemlett megvetésen kí-
vül — az legyen válaszunk, hogy annál nagyobb lelkesedés-

sel karoljuk fel szentséges atyánk aranymiséjének jubileumát. 
Tüntessünk, demonstráljunk ! Mutassuk meg, hogy a zsidó 
guny és frivolitás szivünkben ki nem olthatja egyházunk 
világbámulta feje, hazánk legnagyobb jótevőinek legmél-
tóbb utódja iránt a fiúi tiszteletet, törhetetlen ragaszkodást 
és tántórithatlan hűséget. Nem csak hogy ki nem oltotta, 
de hogy még jobban élesztette ! Mentől inkább törekednek 
a pokol kapui mibennünk és a világban gyöngíteni és 
aláásni az apostoli szentszék iránti köteles hűséget : annál 
nagyobb és fényesebb módon nyilvánuljon szép hazánkban 
is a kath. solidaritás, a kath. egység ! Ez lesz a legszebb 
válasz, a legfényesebb czáfolat. S ha — mint biztosan tud-
juk — most már a 12. órában hazánkban is megindul a 
mozgalom szentséges atyánk aranymiséje érdekében, te-
gyük ezt oly fényessé, oly impozánssá, milyenné csak le-
het. Fiat ! ? 

Boroszló. A kath. egyház jelenlegi helyzete Porosz-
országban. — 

A Centrums-Verein-nek Boroszlóban november hó 
19-én tartott közgyűlésén dr Porsch országos és biro-
dalmi képviselő, a kath. egyház jelen állapotáról Porosz-
országban figyelemre méltó beszédet mondott. Közöljük 
belőle a következő adatokat. 

„A régi kultur-harcz viharai kitombolták magukat. 
Némely intézmény, mivel alkalmatlannak és igazságtalan-
nak bizonyult, vissza lett vonva ; a többire nézve azok 
szabályozása van kilátásban. Elleneink harczi tüze lelo-
hadt és nyugodt megfontolásnak nyitott t é r t ; némelyek 
be is látják, hogy igazságtalanságot követtek el ellenünk ; 
mások elismerik, hogy helytelen eljárási mód szerint ha-
ladtak és hogy jövőre okosabban kell eljárniok ; ismét 
mások őszintén óhajtják a békét; de vannak olyanok is, 
kik az eddigi régi kulturharcz czélhoz nem vezető útjait 
csak azon reményben hagyták el, hogy más ügyesebb 
uton jobban hozzánk férhessenek. A sziléziai katholiku-
sok készeknek nyilatkoztak e válságos időkben Németor-
szág többi katholikusaival rendithetlen szövetségre lépni, 
hogy ily szoros egységben hithüségöket megőrizhessék. 
De még nincs minden rendjén ! Sőt még az is, a mi kül-
sőleg elintézettnek látszik, alapjában nem mondható an-
nak, és valóban éppen a legégetőbb kérdés, a bejelentés 
kötelezettsége, vagy helyesebben, az egyházi személyek-
nek hivatalukba való iktatásának ügye nincs elintézve. 
A szt. atya békés szándékának ujabb bizonyítéka gyanánt 
megengedte a püspököknek, hogy a bejelentést megte-
hessék. 

Azonban a májusi törvény szerinti befolyás jogát és 
ennnek következményeit nem fogadta el. Ez tehát csak 
ideiglenesen van elintézve és hosszabb időre tarthatatlan ; 
igy tehát az egyházi hivatalok betöltésének kérdése, an-
nak megoldása és szabályozása, az úgynevezett kultur-
harcz végleges befejezésének leglényegesebb alapföltételei 
közé tartozik. Hanem még azért nem ez az egyedüli alap-
föltétele, sőt még a békekötésnek sem képezi egyedüli 
alapföltételét. A kath. nép közérzülete hasonló nagy fon-
tosságot tulajdonit egy másik kérdésnek is. „Mi, minden 
szerzetes rendnek, a jezsuitáknak is, visszahivatását kí-
vánjuk." Ez volt a boroszlói kath. gyülekezetnek egyhangú, 
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nyílt és sürgős követelése, melyet egész Németország 
kath. vallás- és elvbarátjai épp ily egyhangúlag visszhan-
goztattak. (Elénk helyeslés !) E követelés magában véve 
nem - valami csodálatos dolog oly katholikus részéről, 
ki csak némileg is vonzódik s ragaszkodik egyházához. 
Igaz, hogy némely körökben e kívánság nagy fölindulást 
keltett, a melyről azonban nem tudom, hogy mennyiben 
volt természetes és mennyiben mesterkélt. A jezsuiták 
vi^szahivatása ellen legjobban tiltakoznak azok, kiknek 
ebben a dologban éppen semmi szavuk sincs ; értem az 
evangelikus pásztorokat. A tulajdonképeni izgatás a „pro-
testáns egylet" szabadszellemü tagjaitól származik. Ha 
egy kath. pap valamely kath. gyülekezetben annyira 
lealázná magát és olyan kifejezést használna az evange-
likus egyház valamely intézményéről, mint a milyennel 
éppen itt nem régiben Treblin ur élt : bizonyára az egész 
város megbotránkoznék a vallási békének ilyetén meg-
zavarásán. Es e mellett Treblin ur, beszéde elején, meg-
botránkozásának adott kifejezést „az ultramontán sajtó 
ellenségeskedése miatt, mely átviszi az izgatást a más fele-
kezetekre is." És ő, valamint hivataltársai egy másik gyül-
ekezeten a jezsuiták számkivetésének szükségességét azzal 
indokolták, hogy ezek az evangelikus egyház ellenségei 
és igy csak zavart és viszályt idéznének elő az egyenjogú 
államban. Ilyen logika szerint, nekünk is jogunkban ál-
lanna kivánni, hogy Treblin és elvbarátai Poroszország-
ból kiutasittassanak, mert ezek az urak igazán nem ba-
rátjai a kath. egyháznak s a felekezetek közötti gyűlölet 
szitására senki sem tehet nagyobbat, mint ha egy olyan 
szerzetes rendet, — mely egyházunk fejétől nemrég dicsé-
rettel halmoztatott el, — hideg közönynyel, és — a mint 
fel kell tennem — e rend viszonyairól való minden tá-
jékozottság nélkül, s hozzá egy oly más vallású gyüle-
kezet előtt, mely még kevésbé ismeri e szerzetes rendet, 
— „az emberiség dögvészének* nevezni bátorkodik, Ha 
tehát a kiutasítás egyszer megkezdődnék, következőleg 
meg sem szűnhetnék. Ezért nem is keU megkezdeni a 
kiutasítást. Nagyon könnyen meg lehet férni egy egyen-
jogú államban, ha az ember keveset törődik a mások né-
zetével, hanem inkább kizárólag csak az önmagáéval. 

A szerzetes-rendek kérdéséről még két dolgot aka-
rok megemlíteni. Németországban most olyan szabadság 
van, minőt különösen a protestáns egyletből való urak 
mindig is óhajtottak : teljes szabadság a vallásban s e 
mellett a vallástalanságban is. Minden németországi em-
bernek szabadságában és jogában áll modern pogány módra 
élni és meghalni. Hogyan lehessen tehát német birodalmi 
polgárokat, ha azok a hitetlenség szabadságát élvezhe-
tik, — korlátozni akarni a keresztény tökéletesség sza-
badságában ? (Ugy van ! Helyes !) Nekem Németország-
ban szabad lemondanom Istenről és az ő parancsairól s 
egyedül a büntető törvénykönyv szabályai szerint élnem ; 
s nem volna szabad Isten iránti szeretetből e világról 
lemondanom s valamely kolostor falai közt a keresztény 
tökéletesség magasabb foka után törekednem ? Mondjátok 
meg ti hősei az úgynevezett szabadságnak ! milyen sza-
badság volna ez ! (Élénk taps ! Ugy van ! Helyes !) — 
Igen, de erre azt mondják: éppen a kolostorok képezik 
székhelyét a babonaságnak, balhitnek! — Négert lehe-

tetlen fehérre mosni : éppen igy protestáns pásztorral is 
lehetetlen megértetni a kolostori élet helyes fogalmát l 
(Ugy van, igaz !!) Éppen ezért mellőzöm is ez ellenvetés 
czáfolatát ! — Hanem az én nézetem az : hogy ha a né-
met birodalom elég erősnek és szabadnak érzi magát, 
midőn az „emberiség hitetlen pestisét" tűri határai közt, 
akkor bizonyára elég erősnek és szabadnak kell lennie 
arra nézve is, hogy „az emberiség hivő pestisét" terü-
letére bocsáthassa. És ha evangelikus pásztorok vala-
mely szerzetnek koholt történelméből akarnák kimu-
tatni, hogy valamely szerzet befogadása állami szer-
kezetünk fönmaradásával meg nem fé r : akkor én azt 
követelem, hogy ezen állításokat állami életünktől és 
különösen a szerzetes rendek föloszlatását közvetlenül 
megelőző időkből merített kétségtelen tényekkel bizo-
nyítsák is be. Én eddigelé ilynemű bizonyításnak még 
csak megkísérlését sem hallottam. A mig azt valaki 
nekem be nem szolgáltatja, addig szerzetes rendeink visz-
szahivatásának ellenzését jogtalan eljárásnak nyilvánítom. 
(Zajos helyeslés !) 

A szerzetes-rendek s a katholikusoknak a szerzetes-
rendek visszahívása érdekében kifejezett egyhangú kíván-
sága ellen intézett támadásban, igen nagy tanulság rejlik 
ránk nézve ! Ez ugyanis kétségbevonhatlan bizonyítéka 
annak, hogy a kulturharcz régi szelleme még mindig ki-
sért. Ez mondja nekünk : katholikusok ! maradjatok 
szorosan egyesülve, tartsátok készen a fegyvert! Vigyáz-
zatok, nehogy azt, mit nyilt csatában ki nem vívhattak 
elleneitek majdan ugy vívják ki, hogy alattomban hátul-
ról támadjanak meg titeket, kik gondtalanokká lettetek ! 
(Élénk helyeslés !) Midőn a kulturharcz heves napjaiban 
egyházunk fönmaradása veszélynek volt kitéve, akkor 
egyedül mi védelmeztük meg azt a Centrum dicső-
zászlaja alatt, mely zászló alatt egyesültek a püs-
pökök, papság és a nép ; egyedül mi védelmeztük Isten-
nel és jogainkkal, egyedül csak a mi csapatunkkal védel-
mezte, elhagyatva ezen ország irmden más pártjától, me-
lyek nem akarták sem a szabadság, sem a tekintély nap-
ját egyházunk számára felderülni engedni. Ki az a halandó^ 
a ki ezt elfelejthetné ? (Elénk helyeslés !) A Centrum 
ma már kivívta egyenjogúságát az ország többi politikai 
pártjaival szemben. 

Azt lobbantották szemére, hogy nem akar közre-
működni a haza üdvének előmozdításában. Midőn azon-
ban a kormánypolitika megváltoztával a közreműködés a 
Centrumnak is lehetségessé vált, ez bizonyos pártnak nem 
igen tetszett. Rut hálátlansággal fizettek a Centrum-párt-
nak ; és mig azt, mit a nemzeti liberálisok elkövettek, csak 
mentegetni és enyhitgetni igyekeztek, addig, a mit a 
Centrum tett, csak gáncsolták, rosszra magyarázták. 
A hullámzó egyház-politikai viszályok a Centrum-párt-
nak különösen társadalmi-politikai téren a sikeres mű-
ködését igen megneheziték, és azért reméltük, hogy ezen 
egyház-politikai viszályok megszüntetése kívánatos és el-
érhető csak azért is, hogy az emiitett téren a működés 
szabad legyen ; elvárhattuk volna, hogy eme nehézségek 
megszüntetése után szívesen fogják a Centrum-pártot szö-
vetséges társul felkérni. Mindeddig azonban, legalább a 
sajtó vitájában, éppen az ellenkező történt. — Nem sző-
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vetséges társ lett a Centrum, hanem inkább csak ezután 
teljesen megsemmisítendő ellenfél. Különösen a sajtóban 
nagy most a törekvés egy középpártot alakítani, nem a 
Céní ummal, hanem a Centrum ellenében és lehetőleg 
ennek romjain ! Ez szükségképp nagy mértékben elő-
idézi és növeli bizalmatlanságunkat. Mi ugyanis igy an-
nak tudatára jutot tunk, hogy több államférfiú és pártve-
zér nem azért fáradozott a kultur-harcz megszüntetésén, 
hogy visszaadja a kath. egyháznak az őt megillető jogo-
kat és szabadságot, hanem mivel minden más eszköz si-
kertelen alkalmazása után csak is igy vélték lehetségesnek 
a Centrum-párt megsemmisítését. De vájjon ki hihetné,, 
hogy a kath. nép oly hálátlan volna, miszerint azon politikai 
védbástyát, mely az elmúlt nehéz küzdelem óráiban egye-
düli menedékét képezte, most elhagyja ? Oly balga volna-e, 
hogy az egyedüli politikai erődöt, mely a jövő esetle-
ges támadásai ellenében védelmezheti, most lerontsa ? 
(Zajos felkiáltások : Soha ! !) En ezt nem hihetem. Hová 
is fordulna a kath. nép ? Az utóbbi években tett tapasz-
talataink szerint, semmiféle más politikai párt sem érdemli 
meg — elvei miatt — bizalmunkat. Sőt nincs is a többi 
közt oly politikai párt, melynek oly szilárd alapja volna, 
hogy rábizhatnók magunkat. A pártképzcdés nagyon hul-
lámzó ; u j szilárd alakulások nem történnek, csak a fenn-
állók rendittetnek meg. Ily bizonytalan jövő mellett a 
kath. nép nem lesz oly hálátlan és balgatag, högy el-
dobja politikai fegyverzetét és felbontsa az egyességet, a 
mely a kereszténység talaján szilárdan állva a jövőnek 
előrelátható szocziális harczaival szemben, rendithetlen 
torony hivatásával bir. A kath. nép papjaival és püspö-
keivel egyességben marad és állhatatos lesz, valamint ed-
dig is az volt, minden lehető megpróbáltatással szemben ! 
{Helyeslés!) ' ..,. 

IRODALOM. 
Amiben magyar egyházi irodalmunk dúslakodik, 

az az egyházi szónoklatok termékei. Csak az időszaki 
sajtóban öt kath. folyóirat képviseli a magyar kath. egy-
házi szónoklatot. Négytől érkezett hozzánk füzet 1887-re 
szóló előfizetési felhívással. Ajánljuk őket t. olvasóink 
szíves figyelmébe. De vegyük sorba : 

1. Borromaeus. Kath. hitszónoklati havi folyóirat. 
Szerk. és kiadja Horváth L. győruj városi plébános. I. Evf. 
Győr. Előf. egész évre 4 f r t stb. 

„A győregyházmegyei hatóság engedélyével" jelenik 
meg : a mi szószerint azt jelenti, hogy rendes egyházmegyei 
cenzúrán esnek át a benne közlött dolgozatok. Ez a kö-
rülmény valamennyi pályatársa közt magasra kiemeli 
egyházirodalmi becsét. Továbbá, nemcsak kész beszéde-
ket közöl a Borromaeus, hanem művelni akarja a hitszó-
noklat elméletét és gyakorlatát más irányban is. Yégül 
megemlítendő, hogy kiváló erők dolgoznak bele. 

2. A Külföld Szónokai. Egyházszónoklati havi fo-
lyóirat. 1887. II. évf. Az egyházi hatóság engedélyével. 
Szerkesztő és kiadó tulajdonos Rihényi Antal kispesti 
lelkész, a „Magyar Katholikus" szerkesztője. Budapest. 
Előf. egész évre 7 f r t 20 kr. 

Az u j évfolyam minden füzetében valamely jelesebb 
hitszónok rövid életrajzát is fogja közölni. Gazdag tar-

talmú folyóirat. Egy-egy vasárnapra vagy ünnepre egy-
szerre két beszédet is közöl. Kívánatos volna, hogy a 
német irodalom határain tul is szabadabban és bátrabban 
mozogjon. A fáradhatatlan szerkesztő sokra képes. 

3. Jó Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat. Szerk.' és 
kiadja Hajóssy Gy. Krizánt. Belmunkatárs : Mészáros Kál-
mán., Budapest, Ferencziek zárdája. VII. évf. Előf. egész 
évre 4 fr t . Papnövendékek hagy kedvezményben részesülnek. 

Jónevü munkatársai vannak. Beszédei népszerűek, 
tanulságosak, kenetesek, eredetiek. I t t -ot t némely beszéd-
nek nem ártana, ha rábeszélöbh, szívhezszólóbb volna'. — 
U j czimlapot kapott Az édes Üdvözítő, mint jó pásztor, 
igen szépen van feltüntetve- rajta. 

4. Isten Igéje szent beszédekben. Szerkeszti Ja-
gicza Lajos ravazdi lelkész. 1887. XII. jé,vf. Előf. ára 
egész évre 2 frt . «. . 

Ugyanazt mondhatjuk, mint az előbbiről. Népszerű 
és jó beszédeket közöl. Csakhogy a mi magyar egyházi 
beszédeinknek ritka kivétellel az a hibájok van^ -hogy 
nincs meg bennök az", a mit á németek Eindringlichkéít-
nek neveznek. Nem eléggé rábeszélőek s kisiklani enge-
dik az emberi szivet, hálójukból avval a bókkal, hogy 
„szép beszéd" volt — a nélkül, hógy erős fogadásra 
kényszeritenék, ragadnák, illetőleg a lelkiismeretben-fel-
merülő erős fogadásokon a szívet mintegy "fájta kapnák 
és megfognák. Pedig az a legnagyobb szónoklati-virtus, 
magával ragadni e l h a l l g a t ó szikét. Egyébiránt mindez 
nem csupán erre a folyóiratra legyen mondva, hanem 
valamennyire nézve. Mert az Isten Igéje belbecsre nézve 
semmivel sem áll hátrább a többieknél, annál is inkább, 
mert oly férfiaktól is közöl szentbeszedekét, mint dr, 
Hollósy Jusztinián és Borbély. Kornél. 

Ajánljuk ismételten valamennyit. 
Függelékül felhívjuk t . olvasóink figyelmét egy szin-

tén füzetes egyházszónoklati vállalatra. Czime : 
Egyházi beszédek aranysz. sz. János, Fléchier é s 

Bourdalouetól. Latin- és francziából fordította Pongrácz 
Félix, kapisztrán sz. Jánosról nevezett ferenezrendü áldozár. 
Eger. 1886. Bekuldetett a 3. füzet. 8-r. 79 1. Ára 40 kr. 

Ugy átszik, a magasabb, klasszikus szónoklatökiból 
akar mintákat adni. Igen jó vállalkozás. Csakhogy ezt a 
czélt világosan ki kell tűznie maga elé és a megnevezett 
három szónokra nem szabad szorítkoznia. Egyébiránt Flé-
chier nagy szónok, de aranysz sz. Jánossal és Bourda-
loueval egy sorba nem jöhet. Ha csak kivonatot ad szerző 
az eredetiből, nem teljes szövegű fordítást, azt jelezni 
kell. Egyébiránt pártolásra méltónak Ítéljük. 

VEGYESEK. . 
Éljen az egriek lelkessége ! 1887. évi decz. 12-én 

szabadult fel Eger a pogány félhold uralma alól. E ne-
ezfëtes tényre az „Eger" czimü jeles lapban Historiens 
felhívja Eger város nemes magistratusának figyelmét, 
avval az inditványnyal : vegye a kezdeményezést kezébe 
egy impozáns emlékünnep rendezésére s kövessen el 
mindent, hogy az unokák hálája az ősök iránt méltó • ki-
fejezésre találjon. Eger visszavivásának hősei : Koháry 
István és Dória János. 
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= Karácsonyi ünnepélyességek a Jézus-társasága ka-
locsai érseki Stephaneumában Kalocsán 1886 : I. Deczern-
ber 24-én este: Jézuska-est" — Krisztkindli. —Szavalat i 
és zeneünnepély a karácsonyfa és jászol előtt, mely alka-
lommal a karácsonyi ajándékok sorshúzás utján osztat-
nak ki. Szavalnak a Stephaneum III. szakaszának növen-
dékei (VI. s. V. oszt.) — II. Decz. 25-én : Karácsonyfa a 
szegény gyermekek számára. Szavalati és zeneünnepély, 
melyet a stephaneumi növendékek a városi szegény gyer-
mekek örömére rendeznek s szétosztják az azok számára 
összegyűjtött ajándékaikat. Szavalnak a III. szakasz nö-
vendékei. - III. Decz. 26-án: „Budavár visszavétele I686.u 

czimü eredeti szinmü próbaelőadása, melyben főleg a IV. 
szakasz (VIII. s VII. oszt.) növendékei szerepelnek. — 
IV. Decz. 27-én: „Budavár visszavétele. 1686. " szinmü 
ünnepélyes előadása. Szerepel a Stephaneum IV. sza-
kasza. — V. Decz. 28-án a II. szakasz szinháza: A ná-
zárethi kis ház,u melyben a Stephaneum IV. s III. osz-
tályú növendékei szerepelnek. — VI. Decz. 29-én: „Bu-
davár visszavétele 1686 " második előadása a IV. sza-
kasz által. — VII. Decz. 30-án : az I. szakasz szín-
háza : „A kis Jézus s a bethlehemi gyermekek," mely-
ben a Stephaneum II. s I. osztályú növendékei szere-
pelnek. — Naponkint közreműködik a stephaneumi ze-
nekar s több ízben a IV .szakasz férfikara. — Az ünne-
pélyességek kezdete esti 5 órakor. A. M. D. G. 

— A budavári Mátyás-templom szentélyének alsó 
ablakaiba megrendelt üvegfestményeket már véglegesen 
elhelyezték a templom szentélyében. A felső ablakokra 
jövő festmények még ez év végéig elkészülnek és igy a 
szentély összes ablakainak festményei a jövő év elején 
már láthatók lesznek. Schulek Frigyes tanár bemutatta 
a templom építő bizottságának a belső felszerelésre vo-
natkozó diszes rajzokat, melyekből azt a következtetést 
lehet vonni, hogy e templom hazánknak egyik legszebb 
műemléke leszen. A belső berendezés, ugy mint maga a 
templom, az átmeneti csucsívei modorban fog készülni. 
Miután a templom éjszaki oldalán levő pénzügyminiszteri 
épület szárnya már elkészült, a királyi oratoriumhoz ve-
zető uj utczát már megnyitották. A templom déli olda-
lára nehezedő pénzügyminiszteri épület szárnyát csak 
ezután — valószínűleg a jövő tavaszszal — fogják le-
boütani, hogy a Mátyás torony felszabaditható és res-
taurácziója megkezdhető legyen. A pénzügyminisztérium 
és a főváros közt most folynak a tárgyalások, a pénz-
ügyminiszteri épület mellett álló iskolának a minisztérium 
hivatalai számára leendő átengedése iránt, melyeknek 
eredményes befejezése után az emiitett szárnyépület azon-
nal lebontható lesz. (K. H ) 

— Nagyszerű terv. Belgium fővárosában kath. Írók-
ból egy bizottság alakult. Most jelent meg a bizottság 
felhivása az összes kath. belga írókhoz, avval a kére-
lemmel, hogy a ki Belgium államiságának kivívása óta 
a kath. irodalom müvelésében részt vett, írod. működé-
sének termékeit beküldeni szíveskedjék. A brüsszeli bi-
zottság e nagyszerű könyvgyűjteményt XIII. Leo pápá-
nak fogja felajánlani aranymiséje alkalmából. Denique 
igaza volt Julius Caesarnak, midőn mondá: „Gallorum 
fortissima natio belgi." Es xavéri sz. Ferencz jól tudta 
mit tesz, midőn munkatársakul belgákat kivánt: „Da 
mihi beigas !" 

— „ Von Schulteaz egykor hires kánonjogtanár a 
prágai egyetemen, most pedig a csődöt mondani készülő 
ó-katholiczizmus egyik fökolomposa. „Der Altkatholi-
cismus* czimü legújabb müvében, két levelét közli az el-
hunyt bajor királynak Herr von Döllingerhez, az ó-katho- | 
liczizmus fejéhez. A szerencsétlen eszelős király teljesen 1 

meg volt fogva az ó-katholikus humbug hálóiban. Döllinger 
II. Lajos király előtt „az egyház valódi sziklája" ; Ha-
neberget, a geniális benczés apátot , utóbb speyeri 
püspököt pedig a király „aljas képmutatás"-ról vádolja. 
Döllingernek avval hízelkedik, hogy őt „mein Bossuet"-
jének nevezi, mig Haneberget „Fénélon"-nak teszi meg, 
mi által alludálni akart arra, hogy mig Bossuefc a franczia 
királyok gallikanizmusának védelmére, kelt, addig Fénélon 
a királyi zsarnokságot megfenyegetni bátorkodott. Scherr 
müncheni érsek magatartása az infallibilítással szemben 
II. Lajos király előtt »jammervoll u. mitleiderregend" 
v o l t . . . Mily hamar utolérte az isteni büntetés a szegény 
félrevezetett királyt! Igazán „siralmas és részvétet keltő" 
halállal mult ki. Büntetlenül senkisem eszik a pápából, — 
mondá Thiers. 

— „Zwei ungarische Bischöfe". E czim alatt, a 
200 éves „Augsb. Postz." két vezérczikket szentel két 
nagynevű magyar püspöknek. Az egyikben dr Schlauch L. 
szatmári püspök ur g exjának Sz.-L.-t. beszédét méltatja ; 
a másikban Ipolyi A. püspöknek a hajdani magyar iparos 
életről a Tört. Társ. egy vándor közgyűlése előtt mondott 
beszédét ismerteti. 

— Bécsben, az ottani „katholikus népegylet" mult 
hó végén közgyűlést tartott, melyben elnökké Wittinghof-
Scheel bárót, 1. alelnökké monsignore Knab tartomány gyű-
lési képviselőt, 2. alelnökké Spaun lovag, nyugalma-
zott miniszteri tanácsost választották meg. Az egyletnek 
czélja gyű- és gyűlpontul szolgálni az ottani katholi-
kusoknak és minden felmerülő napi kérdésekkel szem-
ben állást foglalni. — A hol a katholikusok összetartása 
— „oldott kéve" : ott bizony nincs más menekvés, mint a 
kévét újra összekötni, — mit a kath. egyleti élet teljesít. 

— A „Moniteur de Rome*, a melynek vezérczikkei 
minden tekintetben kiváló becsüek, decz. 13/14-iki első 
vezérczikkében a párisi „Société des publications libérales" 
egy röpiratáról szól a franczia Concordatum ügyében. 
Kimutatja, hogy az állam Francziaországban az emiitett 
Concordatum által semmit sem adott az egyháznak ; csakis 
részben restituálta, a mi az egyházé volt. Ellenben az 
állam kapott az egyháztól egy óriási jogot : azt, hogy a 
főpásztorok kinevezésébe befolyhat. Ha a Concordatumot 
eltörlik, az állam ettől a jogtól elesik: ellenben a pap-
ság dotatiójáról Concordatum nélkül is tartozik gondos-
kodni; mert a nagy franczia forradalom nemzetgyűlése, 
midőn az egyházi vagyont lefoglalta, kijelenté, „miszerint 
az állam kötelessége illően gondoskodni a kultus költsé-
geiről és a vallás szolgáinak eltartásáról." 

— A német protestantismus is mozgásit — nem 
csak a muszka szakadárság. Két hónap előtt a Protes-
tantenverein. a mint jelentettük, indítványozta egy „evan-
gélikus szövetség" felállítását, a melynek czélja egyelőre 
Poroszországban a katholikusok paritásának eltörlése és 
Poroszországnak mint „protestáns állam"-nak proklamá-
jása. Az orthodox protestánsok eddig még kissé tartóz-
kodók ebben a mozgalomban; de ki tudja, mikor kere-
kedik fel bennök ismét a józanság fölé Luther ismeretes 
„pápa-gyűlölete." 

Felhívás előfizetésre. 
A karácsonyi szünnapok alkalmából kérjük az előfizetési 

pénzek tömeges beküldését. Tömegesen jövő megrendelés ilyenkor 
reánk nézve nagy időkímélés. 

Az előfizetési feltételek a lap czimlápján olvashatók. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM : Vezéreszmék és Tanulmányok : A mi karácsonyi ajándékunk. — Festmény a törvényszék előtt. — Eqyliázi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Protestáns és liberális szózat a pápaság mint politikai hatalom mellett. — A r a d : Modern Herkulesek. — Vegyesek. 

— Felhivás előfizetésre. 

A mi karácsonyi ajándékunk. 
Igen szép és kedves szokás szerint mi ke-

resztények, kiknek egymást szeretni Isten után 
első és legfőbb kötelességök, a kisded Jézus ör-
vendetes születése napja alkalmából, a kis Jézus-
tól tanult szeretetünk jeléül, egymást mindenféle 
kedves ajándékokkal és csecsebecsékkel meglepni 
igyekszünk. 

Ehhez a szép szokáshoz a ,Religio' is igen 
szivesen igazodik s a közelgő szent Karácsonyra 
egy kis meglepetésben, némi kis ajándékban kí-
vánja t. olvasóközönségét részesiteni. 

A mi karácsonyi ajándékunk, m. t. olvasó, 
igen egyszerű — de fönséges. Három eszméből 
áll az egész, a melyeknek nyomában három ké-
rés kel útra, avval a szándékkal, hogy minden 
áron kihallgatást eszközölnek ki a nyájas olvasó 
szivében, a kis Jézus nevében. 

Tekints, kedves olvasó, Rómára! Az egyház 
feje, az Ur Jézus Krisztus helytartója, — tűrhe-
tetlen helyzetben van. Maga panaszolja ezt igy. A 
lelkiismeretlen forradalmárok készek mindenre; 
készeknek nyilatkoztak az oly sűrűen tar tot t 
antiklerikális meetingeken a szentatya szentsé-
ges személyének akár halálig sértésére, készek a 
a A7atikán légberöpitésére. Keresztény és katho-
likus lelkiismeretünk e tőrdöfésekre feljajdul. Fáj, 
hogy 200 millió katholikus nem képes tűrhető 
helyzetet biztositani Krisztus földi helytartójának. 

Kérjük tehát szent Karácsonyunk napján a 
kisded Jézust: vigasztalja meg szentséges atyánk lel-
két és szabaditsa meg az 0 állapitotta egyházat a 
modern zsarnokoktól, a mint megszabadította haj-
dan a római imperátorok é s C a e s a r o k üldözésétől ! 

Szentséges atyánk jövő évben tar t ja az egész 
világ katholikusainak fényes óvatiói között áldo-
zópapságának félszázados jubileumát. A külföld 
katholikusai óriási távolságban elhagytak minket 
az e nagy világünnepélyben való részvevés elő-
készületeiben. 

ígérjük, fogadjuk meg tehát, a mi szent Ka-
rácsonyunk napján, a jászolban fekvő kedves Jé-
zus előtt, hogy nem lesz közöttünk senki, a ki 
XIII. Leo pápa jubileumának ügyét lelke lelkese-
désével magáévá ne tenné, annál is inkább, mert 
az egyház és Magyarország történetében párat-
lan volna az eset, hogy midőn egy pápa egy 
nemzetet oly encyclikával tüntet ki, mint a 
minő dicsőségesen uralkodó bölcs szentatyánk vi-
lághírű levele Magyarország püspökeihez és összes 
népéhez Budavár visszavételének kétszázaclos em-
lékünnepéi e, — Magyarország és az ő népe mégis 
csak utolsónak maradna ott, a hol az elsők kö-
zött kell tündökölnie a pápa iránti kegyeletben. 

A harmadik „krisztkindlink" egy cseppet 
sem csekélyebb eszme a pápaságra vonatkozó eme 
két eszménél. 

Magyarország nemsokára fennállásának má-
sodik millenariumába fog lépni. Sok pusztitó vi-
har zúgott már keresztül hazánkon, nem egyszer, 
nem is kétszer. Életfáját a régi és ujabb viharok 
nagyon megviselték. Nyugat és Kelet közé be-
ékelve, mintha arra volna az Istentől rendelve, 
hogy á két oldalt nyüzsgő népmilliók szenvedé-
lyeinek lávaszerü kitöréseit s a néptengerek döntő 
összeütközéseit ő viselje el a maga hátán ! Eddig, 
ezer év óta teljesité hazánk e feladatot. Mióta-
itt vagyunk : tatárok, törökök, pusztításaiknak 

51 



400 RELIGIO. 402 

legveszedelmesebb mérgét itt adták ki. Vallási 
tekintetben pedig: Kelet schismája és Nyugat hit-
szakadása nálunk ásták meg legvégsőbb védsán-
czaikat. Vallásilag annyira összevissza barázdált 
ország Európában több nincs. Eddig, ezer évig 
el birta viselni Magyarország, ez az „apostoli ki-
rályság" azt a szerepet, hogy a Kelet és jSíyugat 
szenvedélyei összeütközéseinek szintere legyen — 
és mégis önálló államiságában megálljon. A kö-
vetkező ezredévre ki merne vihartalan jövőt, ál-
landó virágzó létet, a ta tár és török járásokhoz 
hasonló pusztitásoktól teljes mentességet biztosan 
prognosztizálni ? ! 

A viharok közeledtével, tekintsünk a po-
roszok példájára. Mikor ezt a népet e század ele-
jén I. Napoleon teljesen földre tiporta : királya 
kiadta a jelszót. Fel; az Istenhez; — hozzá 
emeljük fel sziveinket ! III. Frigyes Vilmos 
1818. aug. 10-én a neudorfi táborból ezt a 
rendeletet adta ki: „Minden reggel, azonnal 
a felkelés után, a katonaság térdeljen le. Az 
altisztek „le a csákót" — parancsoljanak." 
Reggel-este tiz perczig kellett a porosz had-
seregnek térden állva imádkoznia. A tábori 
papok mondták előttük az imákat. Vilmos csá-
szárnak pedig 1866-ban, a sadowai csata után a 
March mezején összegyűjtvén seregét, első gondo-
lata volt a tábori lelkészeknek mondani köszönetet. 
„A hadjárat, így szólt, rövid volt és dicsőséges. Ezt 
mi az önök imájának köszönjük. Tanitsák meg 
önök jól az én katonáimat arra, hogy Isten iránt 
hálásak legyenek és fel ne fuvalkodjanak !" 

Az Egyesült-Államok népének minden esz-
tendőben egyszer megparancsolja a köztársaság 
elnöke, hogy Istenben bizni, bűnbánatot tar tani 
és imádkozni el ne feledkezzék. 

Az imádkozó nemzetek a legnagyobbak a 
világon. Bőségben élvezik a békének áldásait, és 
ha csatasikra hivják ki vetélytársaik, emberfeletti 
erőt meritenek a mindenható Isten oltalmából. 
Letiportatva újra felkelnek s a multat a jövő iz-
mosodásának lépcsőjéül használják. 

Imádkozó népnek dicsőség az öröksége a 
földön és a mennyben. Istenkáromló népnek sorsa 
it t a földön sysiphusi munka béke idején és ku-
darczok a csatamezőkön, — feltámadás nélküli 
halállal a végén. 

Azért hát emeljük fel fejeinket és tekintsünk 
körül : nem kell-e valamit Isten előtt tennünk Ma-
gyarország érdekében ? ! 

Igaz, hogy őseink hatalmas pártfogók vé-
delme alá helyezték ezt az országot. Szűz Mária 
és szent István oltalma alatt Magyarország védve 
eléggé megvan. Nem pusztulhat el. csak ha veszni 
maga akar. Servus Mariae non peribit. 

Ámde e hatalmas oltalom őseinknek az ér-
deme, nem a mienk. Ok szerezték meg a kettős 
mennyei oltalmat, nem mi. Ok megtették az ő 
kötelességöket : tegyük meg mi is. Tartsuk meg 
ezt az országot méltónak az ősök által kiérdem-
lett oltalomra ; de érdemeljünk, mi is és szerezzünk 
az ősök által szerzett oltalom fenntartó kegyelmei-
hez uj kegyelmeket. Fűzzük Magyarország sorsát 
uj szálakkal az isteni Gondviselés áldó jobbjához ! 

Im' i t t következik nemsokára az ezeréves lét . 
nagy fordulópontja. Készitsük elő ezt az orszá-
got az istenimáclás nagy fellélekzésére. 

Tegyünk Karácsonyunk szent napján a mi 
örömünkre és üdvözitésünkre született kisded Jé-
zus előtt erős fogadást az iránt, hogy nem szű-
nünk meg mindaddig ostromolni imáinkkal az eget, 
mig meg nem kapja ez az ország az eltökélés 
ama fenséges malasztját, bőgj" a második ezredév 
számára szent István öröksége Jézus legszentebb szi-
vének oltalma alá legyen helyezve !... 

Ebből a három eszméből áll a mi — kará-
csonyi ajándékunk. 

.Festmény a törvényszék előtt." 
(Tanulmány egy „elvi határozat" fölött dr Piszter I.-töl.) 

(Folytatás). 

II tétel. — Nem állitottuk volna föl ezen tételt, 
ka az indokolásban a Superlativ „legkeresettebb és leg-
kedveltebb" azon téves fölfogásra nem adna alkalmat, 
hogy vagy túlnyomóan képezte tárgyát a művészetnek 
az emberi test meztelenül való előállítása, vagy plane, 
hogy az ellenkező majdnem mint kivételes eset volna 
tekinthető. De amint előbb erősen hajlott a moralista a 
kicsinyítésre, oly mérvben csap most át az aesthetikus a 
másik végletbe. 

Igen is, a képzőművészetek története mutat föl ese 
teket, sőt periódusokat, a mikor a nuditások cultusa nem 
csekély volt ; de 

1. aránytalanul messze marad még ezen periodusok 
alatt is azon festmények és szobormüvek száma, melyek 
a testet meztelenül állítják elé, azok mögött, melyek a 
tisztességes ruházatot nem tartották fölöslegesnek ; 

2. ezen periodusok soha nem a fejlődés és virágzás, 
hanem a hanyatlás korszakai ; 

3. a meztelenség divatja mindig az erkölcsi sülyedt-
ségnek volt kortársa, a mely erkölcsi sülyedtségnek nem-
csak a meztelen képeken, hanem a ruházatokon is a 
maga szennyes nyomát raj thagyta. 

A classicus időkre nézve halljuk a következőket : 



RELIGIO. 407 

Az kétségtelen, általában elismert tény, hogy a gö-
rög plastika fejlődése és legmagasabb virágzása idején 
csak a relief-müveken, a hol több, magukban jelentéktelen 
alakok egész tömege volt egy jelenet föltüntetésére össze-
hozva, hagyta ezeknek némelyikét meztelenül ; de a jelen-
tősebb charactereket, isteneket, hősöket, bölcsészeket, szó-
nokokat mindig ruházottan állította szem elé. Csak félszá-
zaddal Phidias után, ki K. e. 432. halt meg, tehát akkor, 
mikor a görög élet és vele a művészet hanyatlani kezdett, 
bátorkodtak némelyek némely alakokat ruhátlanul állítani 
elő. És miféle alakok voltak ezek P — különösen azok, 
melyek a görög mythus legsötétebb árnyoldalához tar-
toznak : a Venust feltüntető ábrázolatok (s ez a Yenus is 
nem az „égi," hanem a közönséges),x) valamint az ennek 
kíséretéhez, és aljas cultusához tartozó personificatiók. 
Evvel szemközt azonban Jupiter , Neptun, Aesculap, a 
•szakálas Dionysos, Juno, Pallas Athene, Ceres, Proserpina, 
Dione, a múzsák minden időben ruházottan állíttattak elő. 
Sőt ugyanez áll, — mint mondva volt, — Phidiasig ma-
gára Yenusra és a Graziákra nézve is (v. ö. Ficker Aesth. 
201. §. Feuerbach, Der Yatic. Apollo 171. I.) — Schnaase 
szerint (Gesch. d. bild. Künste II. 237) Praxiteles vala 
az első, ki elég merész volt (ipsissima verba) Venust, kit 
>lőbb mindig ruházottan ábrázoltak, egészen leleplezni; 
— és ezt „vakmerő újításnaku nevezi Lübke (I. 150. 
Grundr. d. Kunstgesch.) „Ez által, — folytatja Schnaase 
1. c. — kezdetét vette az az irány, mely a régi görög 
szellem isteni komolyságától és magasztosságától szük-
ségképen messze elvezetett. Egyébként Praxiteles Venus-
szobrai között egy másikat is említenek, és pedig egy 
ruházottat, melyet azután Cos-szigetének lakói eléje 
tettek a másik meztelennek, mely később Knydusba ke-
rült, — és pedig azért, mert azt tiszteségesebbnek (sitt-
licher) tartották. Látható ebből, hogy a szemek ez idötájt 
még nem voltak hozzá szokva az ilyen ujabbszerü ábrázo-
lathoz.11 

Es ha Praxiteles és követői később egynémely ala-
kokat meztelenül állítottak elő, ez más indokból történt, 
mint az emberi testnek, mint „legnemesebb és legtöké-
letesebb alkotásnak" műélvezet kedvéért való ábrázolá-
sáért. Ezek az idők Görögországban a hirhedt hetarák 
szomorú korszaka voltak, s általános a vélemény, hogy 
a knydusi Yenus egyenesen egy ilyen kéjhölgy hü kép-
mása ; csak a névben nem egyeznek meg a régibb ada-
tok (Alex. Kelemen szerint Cratina, Athenäus és Plutarch 
szerint Phryne). Hogy a görögök maguk mit véltek Praxiteles 
ilynemű alkotásairól, jellemző Crates ama nyilatkozata, 
mely a Thespiában álló Yenus-szobrot „a görög ké-
jelgés trophäum"-ának nevezte. 

Sőt hogy a görög szellem és erkölcsiség teljes ha-
nyatlásával sem lett „legkedveltebb és legkeresettebb" 
tárgyává a művészetnek a meztelen test, hogy akkor is, 
mikor a görög művészet beállott először a római szigorú 
erkölcsök megrontójának, azután pedig a kéjelgés és fék-
telenkedés, „fajtalanság" szolgálójának : mutat ja Cicero 

*) A mythologia két Venust ismer, egyik a Venus-Urania, 
Uranus leánya, a másik az ifjabbik Jupiter és Dione leánya ; az 
az „égi," ez a „közönséges," az a tiszta, ez az érzéki szerelem 
symboluma. 

(de signis 33. c. 72), ki mikor a Verres által Segestából 
elrabolt Diana-szobornak kiváló szépségét akarja föltün-
tetni, nem tar t ja fölöslegesnek megemlíteni, hogy az alak 
hosszú ruhában van ábrázolva.1) Hogy azután a római nagy-
urak, ezeknek a testi gyönyöröket s az egész világot meg-
rabló kéjenczeknek bizonyos termeiben voltak meztelen 
alakok is faragva is, festve is, és hogy különösen a római 
fürdők, a raíinirt kéjelgés eme fertői, szintén diszeskedtek 
a meztelenségekkel : ezt mindenki tudja, de itt nem a 
művészetnek szemelték ki „legkedveltebb és legkeresettebb" 
tárgyait, hanem a római kéjelgésnek állították fel t ro-
pbäumjai t ; nem borzadtak vissza oly jelenetek ábrázo-
lásától sem, melyekben a meztelenség volt a legártatla-
nabb körülmény. 

Ezek után visszautasítjuk, — és ezt joggal tehet-
jük, — az indokolás eme szavait: az emberi testnek mez-
telenül való előállítása képezte a a classicus időktől fogva 
a művészetnek legkeresettebb és legkedvesebb tárgyát. 

A pogány művészet helyébe jött a keresztény mű-
vészet. Ha a pogány művészetre nézve igaz volna is az 
imént visszautasított állítás, az az indokolás végered-
ményére semmi kedvezőt sem foglalna magában. A clas-
sicus népek „életét egy földöntúli rendeltetés tudata nem 
hatotta á t ; a személyiség végtelen értékének tudata nem 
nyugtalanította őket ; a nemi viszonyokat ugy fogták föl, 
a mint őket arra a természet, e tekintetben a legrosszabb 
tanitó, megoktatta." (Lotze, Gesch. d. Aesth. 359.) Innét 
azután könnyű belátni, mennyire lehet igaz, a mit az 
indokolás a keresztény művészetre kiterjesztve állit : „a 
classicus időktől máig." 

S valójában, 14 századnak kellett elmúlnia, a ke-
reszténységet a renaissancenak holmi pogány műveltségi 
elemekkel kellett előbb föleresztenie, hogy a „legked-
veltebb és kegkeresettebb" meztelen test ismét az ő „régi 
jogainak" birtokába lépjen. A XV. sz. második felében 
Flórenczben, Lorenzo Medici, r i l magnifico," 23 évig tartó 
maecenátusa alatt, a „flórenczi iskola" e részben megtette 
a magáét . Ez az iskola szolgáltatta talán a legtöbb mez-
telen képet. De hogy itt is a művészetet eleinte istápolta, 
azután pedig megfojtotta az iij-pogányság erkölcsisége, 
mutat ja ama körülmény, hogy a leghíresebb madonnák 
egy-egy hetarát állítanak elénk és hogy a hires Savona-
rola ily szavakkal támadhatta meg e művészeket: „Oly 
ruhában állítjátok elénk a B. Sz. Máriát, mintha ö 
előkelő kéjhölgy lenne." Előbb már mondottuk, hogy 
némely periódus a ruházott képeken is ra j t hagyta szenv-
nyes nyomát : itt tehát a meztelenség nem is fölötlő dolog. 

De mindennek daczára is, a meztelenség túlnyomóvá, 
„legkeresettebbé" nem vált ebben korszakban sem. A sienai 
iskola elveül mondta k i : „Mi az Isten kegyelméből arra 
vagyunk hivatva, hogy azoknak, kik tudatlanok, s nem 
tudnak olvasni, a hitnek csodáit (tehát nem a meztelen 
test szépségét) hirdessük." A velenczei iskola, minden 
naturalismusa daczára, e tekintetben szintén megtartotta ko-
molyságát. A többi olasz iskolákban a meztelenségek sokkal 

') Singulari opere artificioque perfectum . . . propter eximiam 
pulchritudinem. Erat admodum amplum et excelsum signum cum 
stóla ; verumtamen inerat in illa magnitudine aetas atque habitus 
virginalis etc. 
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ri tkábbak, mint a flórenczibari. S végre a renaissance 
által különösen boldogított délieket erősen ellensúlyozza 
az északi népek igen magas fejlődésre ju to t t művé-
szete. Figyelmen kivül nem hagyható az sem, hogy a 
flórencziek is csak némely alakokat mertek ecsetjükkel 
dehonestálni : a mythologia egyes, már amúgy is hírhedt 
alakjait , a szent- és profán történet néhány jelenségeit ; 
valamint az is nagy dolog, hogy egy Mich. Ange lo sem 
kerülte ki, éppen a meztelenség cultiválása miatt , (a 
Sixtinában az „utolsó i télet") Salvatore Rosa amaz Íté-
letét, hogy nem volt benne elég tapintatosság. 

XIV. Lajos „nagy" századát mellőzhetjük. A már 
mondottakat kellene ismételnünk. De meg a mü-kri t ika 
e korszak alkotásaira nézve még a technika szempont-
jából sem kedvező. Ebből az „elvi határozat" indokolása 
csak nem fog érvet meríteni akarni. 

Tehát néhány szót még a XIX. századról ! Tagad-
hatat lanul e század méltán sorolható Praxiteles és a 
Mediciek századához a meztelenségek cultusára nézve a 
művészetben, — és sajnos, hogy csakis erre nézve ! De 
azért az indokolás Superlativ állítása még itt is ellenkezik a 
valósággal. Korunk legnagyobb alkotásai egészen mentek 
minden illemsértő alaktól, és az összes alkotások igen 
alacsony százalékát fogják csak a meztelen alakokat ábrá-
zoló müvek képezni. A nagyobb névvel birók (Nero, V. 
Károly stb.) annak idején nem kerül ték ki a mezte-
lenség miatt is a súj tó kri t ikát . Mackartékat pedig nem 
is veszik egész komolyan. Pygmäusok erőlködése jDe-
dig a meztelen képekkel azt a benyomást teszi az em-
berre, melyet a makranczos gyermek sírása : ordit, hogy 
észrevegyék. 

Munkácsy M., a magyar nemzet e dicsősége és 
a XIX. sz. egyik legnagyobb művésze, plane nem volt 
eddig képes a „művészet legkedvesebb és legkeresettebb" 
tárgyáig felemelkedni. Részemről egyetlen müvére sem 
emlékszem, melyen mezítelen alakok fordulnának elő. x) 

De végre is a XIX. században szintén nem a mű-
vészet és műélvezet az, minek kielégítésére a meztelen 
alakok festetnek. Az erkölcsi corruptio akar ja szolgálatába 
venni a művészetet. Ismétlődik az, a mi átkos tör-
vénye a művészetek történelmi fejlődésének, illetőleg 
hanyat lásának: meztelen alak kell a művész ecsetjének 
és vésőjéuek, mert a kornak, melyben a művész él, nem 
műélvezet kell, hanem carnális, érzéki, állati gyönyör. 

S ha igaz volna, a mint nem igaz, hogy legalább 
egyes korszakok egészen a meztelenség szolgálói voltak : 
az az egyetlen körülmény, hogy e korszakok mindig er-
kölcsileg a legromlottabb korszakok voltak, mondom,— ez 
az egyetlen körülmény az „elvi határozat" indokolására, 
s annak különösen ama részére, melylyel most foglal-
kozunk, valójában végzetes : abból következtetést vonni 
a meztelen képek megengedettségére többé nem lehet. 

Ugyanazért ez utóbbinak illustrálására álljon itt még 
egy megjegyzés. Azok a művészek, kik előszeretettel feste-

') A rkeresztrefeszitésen" Krisztus Urunk a szokott módon 
van ábrázolva, az ágyék körül kendővel (perizonium). Tudni való, 
hogy a keresztény művészet Krisztus Urunkat a kereszten is ruhá-
zottan ábrázolta, s a mostani szokás szintén a renaissance teremt-
ménye. (Jungru. 644. 1.) 

nek meztelen alakokat, többnyire nöi testet választanak.1) Mi-
ért ? — a műélvezet kedveért ? S ha igen, csak ennek 
érdekében történik bizonyos testrészek legnagyobb gond-
dal való előtüntetése ? Legyünk ősrinték; ne tagadjuk 
azt, a mit mindenki t u d : a hatásvadászattól a művé-
szek áthatva szoktak lenni. Es e hatás elérésére a 
közönség leggyöngébb oldalára, az érzékiségre appellálnak. 

III. tétel. — A tények megvitatása után az elvek 
terére megyünk, az indokolás imént visszautasított állítása 
mint alapot föltételezte, hogy' az aesthetika szerint a kép-
zőművészetek tulajdonképeni t á rgyá t a test, kiválóan a me-
zítelen test szépsége képezi ; mert csak akkor „legkedve-
sebb és legkeresettebb." Ezt az alapot fogjuk kirántani az 
indokolás aesthetikusa alól. S ez az eljárásunk azután vissza-
ható erővel is fog birni, t . i. az indokolás érdekelt állí-
tása, még ha egészen igaz volna is, meg fog szűnni al-
kalmas praemissaképpen szerepelhetni annak következtető 
levonására, a mi az egész indokolás végső czélját képezi. 

Nevezetes dolog az, hogy Lessing előtt nem akadt 
vállalkozó arra, hogy e tételt : a (meztelen) test szépsége a 
művészetek tula j donképeni tárgya, — bebizonyítsa. Les-
singé a dicsőség, hogy ezt megkisérlette ; el is nevezték 
ezért „út törő"-nek („Pionier des geistigen Lebens der 
Neuzei t") . Ezt a sysiphusi munkát „Laocoon" tanulmá-
nyában akar ta végrehaj tani ; az eredményt a következők-
ben lá t juk : 

1, ismeretes, hogy Lessing egész tanulmánya a 
Laocoon-szoborra támaszkodik : már pedig némely aesthe-
tikus azt a gonosz megjegyzést koczkáztatja Lessinggel 
szemben, hogy éppen ez a szobor czáfolja meg Lessing 
tételét ; mert a testi szépség ezen a szobron, különösen a 
homlok- és arczon, sok kívánni valót enged meg. (Feuer-
bach, Der Vatic. Apol. 49. 1.). Azután, az egész műnek 
éppen a meztelenség képezi leggyöngébb oldalát ; mert 
esztelenség azt hinni, hogy Laocoon, a királyi sarj, és 
Apollo papja, meztelenül végezte volna az áldozatnak 
bemutatását . 

2. Lessing döntő érve igy hangzik : A szép mű-
vészetnek tulajdonképeni feladatát csak az képezheté, a 
mit ez a művészet egy másiknak segélye nélkül létesí-
teni képes ; 

már pedig csak a képzőművészetek képesek az em-
beri testnek és pedig a meztelen emberi testnek szépsé-
gét, más művészetek segélye nélkül, tökéletesen szem-
léltetni : — tehát etc. (v. ö. Laoc. XXXI. 3. berl. kiad. 
253. 1. — XXXIII . 256. — t. 5 4 - 6 . 1.) 

Ennek az érvnek értékét kellőleg megvilágítani fogja 
az alkalmazás, t. i. meghagyvaa főtételt, az altétel : már 
pedig csak a képzőművészetek képesek a keresztény 
vallásra vonatkozó természetfölötti tényeket az emberek 
épülésére, — és pedig minden más művészet segélye 
nélkül, tökéletesen szemléltetni; — tehát a képzőművé-
szetek tulajdonképpeni feladatát és tárgyát éppen ezek a ter-
mészetfölötti tények képezik. 

Vagy pedig : 

1) Akadtak olyanok, kik komolyan állították azt a naivsá-
got, hogy a női test szebb, mint a férfié. Az aesthetikai izlést ezekben 
alighanem befolyásolta kissé a concupiscentia. Egyébként gondol-
kozó ember előtt ez alig találhat hitelre. (Jungm. Aesth. 181.) 
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altétel: már pedig a nemi-élet legpiszkosabb tüne-
ményeit csak a képzőművészetek képesek minden tisztes-
ség korlátain átlépve, — és pedig minden más művészet 
segélye nélkül tökéletesen szemléltetni: — t ehá t a képző-
művészetek tulajdonképpi feladatát és tárgyát a nemi-élet 
legpiszkosabb tüneményei képezik. 

Hogy tetszik a záró-tétel ebben is, meg abban is ? 
Pedig az logice épp oly consequens, mint a Lessing fő- és 
altételéből levezetett záró-tétel : „tehát a képzőművésze-
tek tulajdonképpeni tárgyát és feladatát a meztelen em-
beri fest szépsége képezi." 

Látható ebből, hogy az érv valami logikai hibában 
szenved, vagyis hogy sophisma. A hiba t. í. ott vau, hogy 
Lessing főtétele egy propositio occulte composita exclu-
siva, s ha fölbontatik, két Ítéletből állónak ismerjük fö l ; 
melyeknek egyike állitó, de problematicus, a másika pe-
dig tagadó ;x) a záró-tétel csak annyiban támaszkodhatok 
a főtételre, a mennyiben az egy állító ítélet (bár proble-
matikus) ; következőleg a záró-tétel csak ennyi lehet : 
tehát lehetséges stb. Vájjon tehát csakugyan tulajdonkép-
peni tárgyát képezi-e a meztelen test szépsége a képző-
művészeteknek, azt ebből érvből be nem láthatjuk ; annál 
kevésbé, mert maga Lessing in t : „nem szabad a művé-
szetnek mind az, a mire képes. "2) 

Ennélfogva, vájjon a képzőművészetek tulajdonkép-
peni tárgyát csakugyan a meztelen test szépsége képezi-e, 
az Lessing e döntő érve után is nyilt kérdés marad ; 
azaz. a fölött más érvek fognak dönteni. Mivel pedig 
e lehetőségnek, mely Lessing érvéből következik, meg-
valósítását a később mondandók (3. p. és IV. tétel) (v. 
ö. III. tét. 1. p.) tiltják, azért hamis állítás az, miszerint 
a képzőművészetek tulajdonképpeni tárgyát a meztelen 
test szépsége képezi. 

3. Képtelen dolog a képzőművészetek tulajdonképpeni 
tárgyát oly módon határozni meg, hogy a képzőművésze-
tek sorából a, vallásos festmények és szobormüvek egye-
nesen kitöröltessenek ; annál inkább, mert a művészetek 
története azt tanítja, hogy a ker. vallás szolgáltatta a 
legtöbb, legszebb tárgyat a festészet és szobrászat leg-
tökéletesebb alkotásai számára. Már pedig a vallásos festmé-
nyek etc. egyenesen kizáratnának, a mennyiben ezeken 
minden józansággal ellenkeznék az alakokat meztelenül 
ábrázolni. Ergo. — Es ha de facto vannak festmények, 
melyeken a ker. valláshoz tartozó tünemények meztelen-
ségekkel vannak dehonestálva, ez világosan a művészet 
lényeges aberratiójának, kell hogy tekintessék. A ki ezt 
be nem látja, az minden további érvelés iránt fogéko-
nyságát vesztette el.3) 

*) T. i. fölbontva : 1. az lehet egy művészet tulaj donképen 
tárgya etc. — 2. a mit pedig egy művészet más művészetek se-
gélye nélkül nem képes, az nem lehet annak tulajdonképeni tárgya. 
— A záró-tétel világosan az l-re támaszkodik. Egy másik példa : 
csak az Isten jó, fölbontva : 1. Isten jó. — 2. minden lény, a mi 
nem Isten, nem jó. 

2) „Nicht alles, was die Kunst vermag, soll sie vermögen." 
(Laokoon. 1. c.) 

3) A tavali budapesti orsz. kiállítás alkalmával rendezett 
nemzetközi mü-kiállitásban (Andrássy-ut) szerepelt egy „Mária-
Magdolna" is : egy nem arczra boruló, hanem (bocsánat a kifeje-
zésért) egy hasra fektetett meztelen nő. Egyetlenegy pillantás a képre 
mindenkit meggyőzhetett arról, hogy a „művész" conceptiójának 

Rámutathatnánk arra is, hogy Lessing egyéb érvei, 
miket tétele bebizonyítására fölhoz, szintén nem bírnak 
bizonyító erővel ; a mennyiben vagy bizonyos tényekből 
helytelenül concludálnak, vagy éppen magának a ténynek 
fölsorolásában követnek el merészséget. Megszívlelni való 
érveket hozhatnánk föl végre a vallás- és erkölcstanból 
is Lessing tétele megczáfolására : de ezt mellőzzük, annál 
is inkább, mert a következő IV. tételben az aesthetika 
szempontjából úgyis véglegesen leszámolunk a meztelen 
test szépségével, a képzőművészetek „legkedvesebb és leg-
keresettebb" tárgyával. 

IV. tétel. Az aesthetika óvást tesz az ellen, hogy a 
képzőmészetek meztelenül ábrázolják az emberi testet. U. is 

a) a művészetek czélja a szépnek megérzékitése által 
műélvezetet szerezni ; már pedig éppen e műélvezet 
vagy meg lesz nehezítve, vagy éppen lehetetlenné lesz 
téve az alakok meztelensége ál tal : tehát maga a művé-
szet czélja, és igy a képzőművészetek czélja érdekében 
kell, hogy az aesthetika óvást tegyen a meztelen ábrázo-
latok ellen. 

Ez okoskodás altételét kell bebizonyítanunk. — 
Lessing és követői szükségesnek tart ják a test „szűzies 
ártatlanságát," a „szépség hidegségét," a „szép alak ide-
alitását," — „megdicsőültségét" stb. emlegetni, hogy el-
felejtessék velünk, hogy a meztelen kép vagy szobor szem-
lélője „hus és vérből álló;" hogy az a romlott természet 
törvényei alatt állva, mint a „száraz kócz" hamar szikrát 
f o g : hogy külső inger nélkül is „caro recalcitrat adver-
sus spiri tum;" egyszóval, hogy az ember a testi, az ér-
zéki élvezetre annyira hajlandó ; és hogy ez az ingerlékeny-
ség az élet utolsó szikrájának ellobbanásaig. az utolsó lehele-
tig kiséri az ember t ; s ettől sem a tudomány, sem a művé-
szet, tudatlanság, szegénység, gazdagság, egyszóval sem-
misem menti meg, semmisem függetleníti. Ha pedig ez az 
érzéki élvezet egyszer a lélekben fölébred, természetében 
fekvő élénksége, domináló ereje által megbénítja minden 
egyéb működését a léleknek, különösen a szellemi műkö-
déseket, és ezek között legfőképen a szellemi élvezetet. 
Ki tagadhatná tehát, hogy a képek és szobrok meztelen-
sége akadályozója, sokszor megsemmisítője a műélvezet-
nek : tehát akadály abban, hogy a művészet czélját elérje ? 
— Azoktól a művészektől, kik ennek daczára meztelen alako-
kat festenek, az aesthetika érdekében első sorban azt kell 
követelnünk : változtassák meg az emberi természetet, va-
rázsolják vissza az elvesztett paradicsomi ártatlanságot, te-
gyék angyallá a testtel, idegekkel, érzékekkel biró em-
bert : a mig ezt tenni nem tudják, nem a tisztességes em-
bernek, nem az ember által érzett műélvezet kedveért fes-
tik képeiket.1) 

súlypontja a fekvő nő testi (egészen meztelen) súlypontjával telje-
sen összeesik. Vájjon talán a mai tourneureös divat inspiratiója 
alatt, állott-e a művész, s ez bóditotta el eszét és szivét ? — nem 
tudom ; de azt tudom, hogy e képnek „Mária-Magdolná"-vá való 
elkeresztelése, ha nem őrjöngés, akkor ördögi malitia. — A szent-
történetnek éppen evvel az alakjával űzte már többször a művészet 
csúfondáros játékát, de a non-plus-ultrát azt hiszem ez a kép érte el. 

*) Cl. Brentano irja (1828. marcz. 29. l»v.) „Ich kann'die 
ewigen nackigen Buben und Mädchen nicht leiden ; alle höhere 
Kunstunschuld wird der Teufel holen, wenn sich auch nur das 
ärmste Lamm je daran ärgert." 
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2. egy művészi alkotásnak, hogy igazi műélvezetet 
ébreszthessen, elengedhetlen föltétele a philosophiai igaz-
sác. A művésznek ugy kell ábrázolni, hogy a képnek 
megfelelő valóságról ne csak azt mondhassuk : ez megtör-
ténhetett igy ; hanem : ez nem is történhetett máskép, 
mint a hogy azt a mü ábrázolja. S ez nemcsak a sz. é. v. 
történelmi képekről, hanem kivétel nélkül minden kép-
ről áll. A művész tévedése ebben szemet szúr, és a mű-
élvezetet lehetetlenné teszi; az észszel bíró ember szembe-
szökő hazugságon nem talál élvezni valót ; és a ki a mü 
tárgyát kellőleg nem ismeri, annak erről az oldalról hiány-
zik a műélvezet elengedhetlen föltétele. 

Már pedig az embernek meztelenül való ábrázolása 
mindig egy-egy hazugság. Az ember nem szokott mezte-
len lenni máskor, mint akkor, ha ugy erővel húzzák le 
róla ruháit, vagy ha megtébolyodott. Az előbbi lehet pl. 
a vértanúság egyes jeleneteinél ; ilyenkor bizonyos fokú 
meztelenség a mint az igazságnak megfelelő, ugy az er-
kölcsiséggel is összeegyeztethető lehet ; de mindenesetre 
a művészben tapintatosságot tételez föl egy ilyen jelenet 
ábrázolása. — Az utóbbi, a tébolvodottság, megfosztja az 
embert ama tulajdonoktól, melyeknél fogva a műélvezet 
tárgya lehet. 

Talán ezeken eseteken kivül van egy harmadik eshe-
tőség is ? — Y an ; de arról itt nem lesz szükséges érte-
kezni. 

Ebből a szempontból pl. Mackart „V. Károly bevo-
nulása" valóságos művészeti absurdum Csak örültek bevo-
nulása lenne az, ha a résztvevő nők mezítelenre vetkőznének. 

3. Már az I. tételnél érintettük, hogy van egy 
szempont, a mely szempontból tekintve az emberi test 
rút és undok. S ez a harmadik ok, a miért a meztelen-
ség a műélvezetet károsan befolyásolja. — Ez a szem-
pont az erkölcsi szempont. Az emberi test „a bűnnek 
teste," a „halálnak teste," a „melynek tagjaiban a bűn 
törvényei uralkodnak," a „melyben nem lakozik a jó." — 
Es ezt mindenki tudja és érzi ; nem tagadhatja meg az 
ember, hogy erkölcsi lény, és éppen ezért maga az er-
kölcsi szempont az embertől elválaszthatatlan. Ha ez nem 
igy volna : honnét van äz, hogy bizonyos testrészeket a 
vadak is befödnek ? hogy a régi pogányok, — szt. Ágos-
ton szerint — a fürdőben is eltakarják bizonyos test-
részeiket ? — hogy Cos-szigetének lakói a meztelen Ve-
nust nem tartották elég tisztességesnek ? hogy a többi 
görögök illetlennek tartották a spartaiak meztelenül való 
gymnastizálását ? — s hogy mikor ez a szokás Görögor-
szágban általánossá vált, a többi pogány népek nem 
szűntek meg azt botrányosnak tartani, és fölötte gúnyo-
lódni '? — A'alójában, a mig az ember ember, addig er-
kölcsi lény, s mint ilyen jő tekintetbe akkor is, ha a 
művészetek tárgyát képezi ; és e szempontból, — a józan 
ész, a sensus naturae communis mondja, — igen, ebből az 
erkölcsi szempontból az emberi test rut, melyet takarni 
kell az életben is, a művészetben is.1) 

') Azt a felfogást, hogy az emberi test csak meztelenül szép és 
csak igy festhető, avval teszi egy rosszakaratú aesthetikus nevet-
ségessé, hogy akkor a ludakat koppasztva, az állatokat megborotválva 
kell festeni ; mert a mi a toll és szőr a madáron és állaton, 
ugyanaz a ruha az emberen. 

4. különösen a festészetre nézve érdemes még a 
következőket megszivlelni. „Éppen az emberi testen, 
hol a legfinomabb szintörés is kimerül, tapasztaljuk leg-
jobban a festék érzéki, fölületes természetét, és hogy a 
festészet szükségképpen a művészietlen érzékcsiklando-
zás többé-kevésbé takargatott hibájába esik, hacsak nem 
képes a művészet ezen eszközét (a festéket) vagy egv 
benső lelki hangulat ügyes kifejezésére fölhasználni, vagy 
egy magasabb eszme kifejezésének alárendelni. A meny-
nyiben a classicus korszak szinezői (Coloristen), külö-
nösen a velenczeiek, a tökéletes szinezés stylusát ruházott 
emberi alakokra fordították, teljesen sikerült nekik azt 
a művészet legmagasabb fokára emelni. Ily módon te-
remtették az arczképfestészetet, és egy nagyszerű genre 
örök mintaképeit. Ellenkezőleg, a meztelenre alkalmazva 
még a Tizian által festett Venus sem volt képes, — 
daczára tartása komolyságának és alakja nemességének, 
— a testi szépség ábrázolását az antik erkölcsi magas-
ságára fölemelni. A festői stylus minden tökélye daczára 
ugyanis, müveikben (t. i. a meztelen alakokon), nem aludt 
ki az az érzéki szikra, mely az emberi test szépségének 
szines és individuális ábrázolásában mindig és mindenkor 
égni fog." (Ad. Tichlein Abh. üb. d. Degr. d. Mal. Y. ö. 
Lotze. 1. c. 587. 1.) Rövidebben: a festészet természeté-
ben fekszik, hogy hanyatlania kell, mihelyt a meztelen 
alakokra pazarolja sziliéit ; a mit azután a művészetek 
története bőven beigazol, mert a hanyatlás rendesen ösz-
szeesik a meztelenség cultusával. — De erről már elég 
is lesz. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 24. Protestáns és liberális szózat a 

;pápaság mint politikai hatalom mellett. —-
Emiitettük minap, hogy az isteni Gondviselésnek 

mily sajátságos játéka az emberi ügyekkel az, miszerint ép-
j>en akkor, midőn a katholiczizmus történetében érdemekre 
nézve csaknem páratlanul álló Francziaország törvény-
hozó testületében kérdés tétetik és szavazás történik a 
fölött, vájjon az apostoli szentszék politikai hatalom részé-
ről respektálandó e, mint nemcsak lelki, hanem egyszers-
mind mint egyenjogú politikai hatalom is: az angol pro-
testáns és szabadelvű közvéleményben éppen akkor 
mint politikai exigentia fényes nyilvánulást nyer a pá-
paságnak nemcsak mint lelki, hanem mint egyúttal po-
litikai hatalomnak is respektálása, és ellenkezőleg a fran-
czia köztársaság áramlatával, a Vatikán melletti politikai 
képviseltetés szükséges volta. 

A „Moniteur de Rome," melynél a katholiczizmus 
jogaira és érdekeire nézve vigilansabb világlapot jelenleg 
aligha mutathatnánk fel, f. hó 20/21-iki számában ismé-
telten visszatér e kérdésre. Idézi a „Whitehall Review" 
következő ujabb nyilatkozatát mely az angol liberális köz-
véleményt teljes hűséggel fejezi ki. 

„Angolország képviselete a Vatikán mellett, úgymond 
eme folyóirat, föltétlenül szükséges az angol ügyekre nézve 
éppen ugy mint ama kérdésekre való tekintetből, a me-
lyek Irhont agitáczióban tart ják. Minap, hogy ezt az 
ügyet igazoljuk, kiemeltük a souverain pápa politikai 
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szerepét. Egy nagy tiszteletre méltó katholikus levele-
zőnk erre azt a vádat emelte ellenünk, mintha mi azt 
állítottuk volna, hogy a pápa egyházi ügyekben magát 
világi tekintetek által engedi vezéreltetni, vagyis más 
szavakkal : hogy a pápa (ezekben az ügyekben) tempori-
zál, midőn ezt czélszerünek és opportunusnak találja. 
Hanem mi a theologusok példájára, distingválni akarunk. 
Elvi kérdésekben a pápa nem temporizál (politizál) soha. 
Kimondja, hogy „Non possumus." Hanem igenis, poli-
tikai kérdésekben, az okosság dolga, sőt kötelesség tempo-
rizálni, ha erre kellő okok vannak. Hogy a pápa politikai 
hatalmasság — azt Bismarck berezeg világosan elismerte ; 
s hogy a mostani pápa nem csupán keresztény főpap, 
hanem egyúttal bölcs belátásu államférfiú is, azt az egész 
világ elismeri. Azután vannak egyházi kinevezések, a 
melyek igen közelről érintik a politikát, és ezekben a 
kérdésekben a pápa igen helyesen temporizálhat." 

Eddig a „Whitehall Review."'További deductióihoz a 
„Moniteur de „Rome"-nak volnának észrevételei. Egyéb-
iránt a liberális angol szemle nyilatkozatát teljes figye-
lemre méltónak ítéli. Az angol protestánsok éppen 
ugy mint a németek a pápaságban első rangú politikai 
hatalmat ismernek el és tisztelettel hódolnak szentséges 
atyánk, a pápa fényes tulajdonainak. Mindenesetre figye-
lemre méltó evolutiója a közszellemnek abban az ország-
ban, a hol a kath. egyházzal és az apost. szentszékkel 
szemben oly sokáig visszhangzott a „No popery," — 
nem kell a pápaság ! A helyett, hogy ellenséget látna a 
protestáns Angolország a pápában : most ezt, mint szö-
vetségest üdvözli. A legmegrögzöttebb gyűlölet és előítéle-
tek halomra dőlnek a tények termékeny realitása előtt. Az 
angol protestáns közvélemény ily kitűnő hangulata mel-
lett az apostoli szentszék iránt, nem lehet többé vakme-
rőség előre hirdetni, hogy a diplomacziai összeköttetés 
Angolország és a Vatikán között már csak idő kérdése 
és hogy a reparatio e nagy ténye már nem várathat ma-
gára igen sokáig. 

Es igy, eképp fejezi be a „Moniteur de Rome" ész-
revételeit, mig Olaszországban a kormány a radikalizmus-
hoz bűntársul szegül a pápaság ellen folytatott harezban : 
az alatt a pápaság protestáns országokban a nagyrabe-
csülés és tisztelet váratlan nyilvánulásaival találkozik. Ez 
a szomoru ellentét sokkal világosabban szó), mintsem 
hogy szükséges volna vele hosszasabban foglalkozni. 

Felemlitendőnek tart juk végűi az angol politika 
evolutiója mellett még a szintén protestáns Németalföld 
politikájának hasonló fordulatát. Éppen e napokban ol-
vastuk a „Dagblatt" következő nyilatkozatát, a melynek 
hasznát vehetni még Magyarországban is. A. nevezett lap 
a Vatikán melletti diplomacziai képviselet ügyében igy 
nyilatkozott: „A szentszék mellett való képviseltetés szi-
gorú kötelessége az oly államoknak, a melyek az ő füg-
getlenségökre és a ker. vallás becsületére valamit adnak. 
Katholikusokra nézve pedig ez a lelkiismeret szabadságának 
egy lényeges kérdése!!" ?? 

Aradról, deczember közepén. Modern Herkulesek. (?) 
A pogány hitrege Herkulesének tudvalevőleg sikerült Au-
giász piszkos istálóját kitisztani; mert hát ha nem is mo-

nologizálta minduntalan magában az ismeretes igazságot, 
hogy „qui vult finem, debet velle et media" : de ugyan-
csak jól értett ennek gyakorlati kiviteléhez. Jelen korunk 
úgynevezett liberálisainak is van egy ily rut Augiász-
istállója, s ez, mint ők maguk kezdik fünek-fának jajgatva 
elpanaszolni, az erkölcsök általános elvadulása, a mind-
inkább elhatalmasodó erkölcstelenség, mely ellen immár 
minden jellemesebb embernek szent kötelessége sorom-
póba lépni, s e kóros állapot orvoslására a szükséges ellen-
szerről gondoskodni immár legfőbb ideje. Akadnak is te-
hát köztük modern Herkulesek (!), kik szárnyaszegett 
elszántsággal s talán még több farizeismussal vállalkoznak 
korunk rut Augiász-istállójának gyökeres (? !) kitisztítá-
sára. Am feledik ezek a jámborok (!), hogy hiszen tulaj-
don édes gyermekökkel van dolguk, midőn az erkölcsök 
elfajulásáról zengenek mélabús dalokat; mert hiszen 
amit régebben vetettek és átalkodott makacssággal vetnek 
még most is, azt immár kezdik aratni ; az általak elvetett 
gonosz magvakból csakis ily gonosz sárkányfajzat nőhe-
tett fel, mely a romlott erkölcsökben vicsorítja rájuk 
vészes fogait. Ok vallás nélkül akarják felnevelni a drá-
ga ifjúságot, a haza reményeit ; a tanítónak vagy tanár 
urnák nem szabad hitről vagy vallásról beszélnie, csakis-
erkölcsröl, mintha nem a vallásos hit volna az erkölcs 
alapja, s mintha ez ama nélkül egyáltalán existálhatna. 

Bizony-bizony homokra építenek s farizaikus fur-
fangjukkal csúf kudarezot vallanak ! 

Köztudomás szerint ily modern Herkulesnek (!) fel-
csapott egyik országgyűlési képviselőnk is az ő „erkölcs-
nemesitő egylet"-ével, melynek tagja lehet mindenki, le-
gyen bármely vallás vagy hítfelekezet tagja, sőt lehet 
egészen vallástalan és szabadkőműves is, csak a megrom-
lott erkölcsök nemesítését mondja ki feladatául. Elve Irányi 
D. urnák, mert hát ez az ő tisztes neve : Der Jud, der 
Christ, cler Hottentot — Sie alle ehren einen Gott. Igy 
tehát a zulukafïérnek, nazarénusnak és kereszténynek 
ugyanazon istene levén, ugyanaz lehet az erkölcsük is, 
értvén ezalatt mindenesetre jóravaló erkölcsöt. No hanem 
hát szentül elhiheti nekünk a képviselő ur, hogy válla-
lata bizony halva született gyermek, vagy legalább is ép-
pen nem életre való, s még az igazhitű (!) muzulmán 
sem fogná azt a magáénak elismerni, ha arra felkéretnék. 
Mert még muzulmán is természetes észjárással a felké-
résre azt fogná felelni: van nekem vallásom, mely en-
gem (persze a maga módja szerint !) erkölcsre tanít, val-
lásnélküli erkölcs pedig — fából vaskarika ! Ugyanezt 
mondjuk mi katholikusok is, és bizonyára hasonlithatlanul 
több jogosultsággal : van nekünk vallásunk, mely ugyan-
csak tiszta és feddhetlen erkölcsre tanit bennünket ; egy 
nazarénus „apostol," vagy a hittől bucsut vett szabad-
kőműves, zsidó és tutti quanti erkölcstanitására tehát nem 
szorultunk, nem is kérünk belőle ; mi az erkölcsöt csak 
.©tt tudjuk lehetségesnek, hol vallásos meggyőződés is 
van ; hol ez nincs, ott az erkölcsöket nemesíteni akarni 
merőben képtelenség. 

S e modern Herkulesek, kik vallás nélkül tud-
nak maguknak erkölcsöt képzelni, éppen azáltal árulják 
el farizeismusukat, hogy czéljok elérésére készek javas-
latba hozni tücsköt-bogarat ; de aminek alapján egyedül 
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lehetne a tiszta erkölcs épületét felemelni, azt jobb ügy-
höz méltó állhatatossággal mindegyre perhorreszkál ják, 
t. i. a vallást. Ez nekik közömbös dolog, az egy kath. 
vallást kivéve, mely mégis élesen szúró tövis áj tatoskodó 
szemökben. Miér t? Bizony megvallbatnák, csak aka rnák : 
mert maguk is kénytelenek érezni, hogy az igazság bán t ja 
szándékkal vakoskodó lelköket. Mikor fogják ezek meg-
érteni az örök igazság szavát : Veritas liberabit vos'?! 

Áttérek most már jelen soraim tulajdonképpeni 
czéljára. Aradról kelteztem levelemet, tehát innen is vár 
a t. olvasó valamit. No lesz is ebből valami minden-
esetre ! Szól t. i. az ének az „aradvidéki (confessionslos) 
tanitó-egylet" nagy népnevelői buzgalmáról, mely azt 
annyira ragadta, hogy szintén vél erkölcsöt taníthatni 
vallás nélkül. Az érdemes egylet nyilván megirigyelvén 
a nazarénusok erkölcsnemesitő apostolának dicsőségét, 
vagy ezt oly ragyogónak tartván, hogy magára nézve 
csak megtisztelő dolognak ismerheti annak árnyékában süt-
kérezni , szintén felcsapott modern Herkulesnek az er-
kölcsjavitás terén. Ennek az egyletnek „nőnevelésügyi szak-
osztálya" ugyanis „az arad-városi községi leányiskolák 
hiányainak orvoslása ügyében emlékiratot készitett és 
terjesztett be a város érdemes iskolaszékéhez. S ime 
az ott orvoslandó hiányok közt legelső helyen mit is 
emlit az az ékesen és nagy tudományos apparátussal 
fogalmazott emlék i r a t ? ! Altalános azon tapasztalat és 
vélemény — igy szól az első hiányt konstatáló pont — 
hogy a közerkölcsiség napról-napra lazul, a vallásos ér-
zelmek (lám, lám !) mindegyre gyöngülnek és e je -
lenségeknek mindinkább terjedése, az erkölcstelenség, 
vallástalanság (lám, lám !) elburjánzása veszélylyel fe-
nyegeti a társadalmi rendet, békét s kulturális intézmé-
nyeinket, mivel ezeket alapjukban támadja meg s igy 
magára a nemzettestre is végzetes lehet. Ez oknál fogva 
(halljuk !) kívánatosnak és szükségesnek találja az arad-
vidéki tanitóegylet, hogy a községi iskolákban az osztály-
tanító külön erkölcstant is tanítson, mely káté alakban 
szerkesztve a növendékek tankönyvei között foglaljon he-
lyet." Fölkéretik a városi iskolaszék, mely csodálatos-
képpen a vidéki tanítók sürgős figyelmeztetésére szorult, 
hogy a javaslat kivitelére a törvényhozás támogatását is 
vegye igénybe, mert hiszen „elrendelik népoktatásügyi 
törvényeink, hogy ne csak a hittan, hanem az evvel szo-
rosan összefüggő erkölcstan is tanítandó, mert mindenütt 
ezen törvényes (!) kifejezés használtatik : Hit- és erkölcs-
tan." Mily mélyreható log ika! A jó urak maguk meg-
vallják hogy az erkölcstannal szorosan összefügg a hit-
tan, jelezni akarván, hogy az előbbi az utóbbinak termé-
szetes folyománya, s igy hit s ennek megvallása s gya-
korlása nélkül nem is képzelhető a szó helyes értelmében 
vett erkölcs ; de ők mégis csak az erkölcstanból kérnek 
maguknak. Erkölcsre ők tanít ják az i f júságot , a hit taní-
tása a lelkészhez tartozik, kit ők az erkölcs tanítása 
alól kegyesen fölmentenek. Tudnak ők hit tan nélkül is 
„külön" erkölcsöt tanítani ! No hiszen czifra erkölcstan 
leszen ez, higyjék meg tanító uraimék, olyannyira, hogy 

lelkök szinte egész gyönyöreségét ta lálhatandja benne ; 
csak hogy nagy „horror vacu-i" is lesz ám ama lárvában, 
nem fogván benne lenni agyvelő. Non habebit cerebrum ! 
Ugyan nem méltóztatnának-e kicsit bele tekinteni a hittani 
„ká t é " -ba? Erős a gyanúm, hogy ebben is találnának 
valamelyes erkölcstanitást, sőt az sem lehetetlen, leg-
alább velem együt t mások is ugy tudják, hogy megta-
lá lha tó abban az egész erkölcstan is, melyet tanítani a 
tani tó uraknak szükséges. 

Nagy emfázissal elmondják a jó tanitó urak koszo-
rús költőnkkel : „Minden ország támasza és talpköve a 
tiszta erkölcs:" de hogy a jeles Berzsenyi egy másik, 
nem kevésbbé lelkesült ódájában igy is fe l fohászkodot t : 
„ Is ten! kit a bölcs lángesze fel nem é r . . . Mélyen leom-
lom szined előtt, dicső!" — erre ők súlyt fektetni nem 
látszanak. Szóval ők közös erkölcsöt akarnak tanítani, 
melynek azonban nagyon ingatag lesz az alapja, mert 
az egész ilyetén erkölcs csupán külső máz leszen. 

Lám tehát Irányi D. örülhet, mer t akadtak buzgó 
követői, még pedig a tanítók, a modern paedagogia e 
hivatot t hordnokai táborában, kik szintén vallás nélkül 
tudnak vagy legalább akarnak erkölcsöt tanítani s eo 
ipso nemesíteni is. Csakhogy hit tanitás nélkül az erkölcs-
tani tás csak puszta idomítás lesz, mondva csinált nevelés, 
mely minden belső érték nélkül szűkölködik. Az erkölcs-
tant a hi t tantól különválasztani és függetleníteni, ha nem 
paedagogiai merénylet, mindenesetre végzetes balfogás, 
mely a fönnen kür töl t „modern népneve l é s inek gyászos 
dicsősége. Dixi. 

VEGYESEK. 
— Columbus Kristófnak Boenos-Ayresben szobrot 

készülnek emelni. 
— A szent-Benedek-rend, mint a „Cath. Times" ir ja, 

e hó vége felé egyetemes káptalant ta r t Rómában. Fő-
tárgya a gyűlésnek egy nemzetközi Collegium felállítása 
a rend számára. 

— Érdekes. Törökország nagy követe Londonban 
Fallására nézve katholikus, és Angolország nagykövete 
Konstantinápolyban szintén katholikus. 

— Az Egyesült-Államok első kath. tud. egyetemé-
ből legelőször a theol. kart állítják fel. A többiek fel-
állítása azután fog gyors egymásutánban következni. 

— Lapsus lingvae. Ege praelatus a würt tembergi 
törvényhozó testületet, beszéde elején, igy szólította meg 
e napokban : „Geliebte im Her rn ! " Elképzelhetni a de-
rültséget, mely ez ártat lan tévedés Wür t t embe rg t. házá-
ban keltett . 

— A bécsi Vaterland a jobbra fordulás jelének 
tekinti azt a tvjavaslatot, melyet az elemi iskolaügyben 
Gautsch közoktatásügyi rniuister a tyroli landtag elé 
terjesztet t . 

Felhivás e lő f ize tésre . 
A karácsonyi szünnapok alkalmából kérjük az előfizetési 

pénzek tömeges beküldését. Tömegesen jövő megrendelés ilyenkor 
reánk nézve nagy időkímélés. 

Az előfizetési feltételek a lap czimlapján olvashatók. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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IPT 99Mdö és örökkévalóság" cz. elmél-
kedésünk a jövő év első szárnitrtt marad. 

Dupanloup nevelési elvei. 
I r t a : Pnrt Iván. 

(Vége.) 

C) Az iparra, kereskedés- és művészetre való ne-
velésben Dupanloup szerint az a fődolog, hogy az 
alapos szaktanitás mellett azokat az általános alap-
vető ismereteket is megadjuk, melyek szüksége-
sek, hogy a növendékből értelmes és becsületes, 
felvilágosult és erényes embert képezzünk. A tu-
lajdonképeni tudományos nevelés ugyan nem ok-
vetlenül szükséges, hanem nagyon kivánatos, 
hogy különösen a kereskedők közöl a jobb te-
hetségüek a nyelv-, és gondolkodástan általános 
szabályait, a történelmet, az erkölcstan, államjog 
és nemzetgazdagságtan első elemeit ismerjék. Az 
alapos szaktanitás mellett különösen ajánlható 
az élő nyelvek tanulása, a történelemmel és föld-
rajzzal való foglalkozás, különös tekintettel a ke-
reskedésre, valamint az ipar-, és házi gazdaságtan. 

Mindezek mellett azonban a valláserkölcsi 
nevelést sem szabad elhanyagolni, mert a becsü-
letesség sehol sem szükségesebb mint az iparban 
és kereskedésben, és mert az erény és a tiszta 
erkölcsi érzék különösen nagy szerepet játszanak 
a művészetekben, mivel ezek azok nélkül, minden 
eszményi alapot nélkülözvén, csak a nyilvános rom-
lás eszközeivé lennének. 

D) A magasabb szellemi nevelés:'2) a l'Édu-

1) V . ö. D e l ' É d u c . T . I ' p . 3 2 5 - 3 4 4 . 
2) V. ö. D e l ' É d u c . T . I . p. 3 7 6 - 3 9 6 . 

cation par excellence "-nak nevezett magasabb 
szellemi nevelés alat t Dupanloup az ember ösz-
szes tehetségeinek oly módon való képzését, ki-
fejtését és tökéletesítését érti, mely által az em-
ber a legmagasabb társadalmi kötelmek teljesí-
tésére alkalmassá lesz. E magasabb szellemi 
nevelésnek legelső és leghathatósabb eszköze Du-
panloup szerint az anyanyelv és nemzeti iroda-
lom, a classicus nyelvek és irodalmak alapos 
tanulmányozásában áll. Hogy milyen nagy fon-
tosságot tulajdonit Dupanloup a humanióráknak, 
az eléggé kitűnik már ama körülményből is, hogy 
a „De l'Éducation haute intellectuelle" czimü je-
les munkájának első kötetében 125 oldalon át 
bizonyitja a classicus műveltség szükségességét. De 
e mellett a vallásnak is ki kell fejtenie szivneme-
sitő tanait, hogy világitó és erős hit által az erényt 
a szivekben annál mélyebben gyökereztesse. 

A magasabb szellemi képzés mindazokat 
illeti meg, kiknek Istentől nyert tehetségeiknél, 
társadalmi állásuknál vagy hivatásbeli kötelmeik-
nél fogva szükségképen magasabb szellemi kép-
zést kell nyerniök. Es azért magasabb szellemi 
nevelés a hivatalnokok, törvényhozók, diploma-
ták, irók, bölcsészek és nevelők számára okvet-
lenül szükséges, és nagyon ajánlható azoknak, 
kik a katonai pályára lépnek. De leginkább — 
mondja Dupanloup — van erre a papoknak szük-
ségök, mert a papnak tökéletesnek, mintegy isteni 
embernek kell lennie, hogy az embereket Istennél, 
és az Istent az embereknél méltóképen képviselje. 

E.) A papi nevelés.Behatóan és alaposan 
tárgyalja Dupanloup neveléstanában a papi ne- -

Y . ö. D e l ' É d u c . T . I . p . 3 9 6 — 4 3 6 . 
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velést, mely a katholikus egyház létének kérdé-
sével a legszorosabb összefüggésben áll. Teljesen 
jogos és, indokolt, hogy Dupanloup más hatal-
maknak a papi nevelésbe való hivatlan beavat-
kozását az egyház elleni merényletnek tekinti, 
és egy cseppet sem túloz, midőn a kisszemina-
riumokat az egyház faiskoláinak, a papok böl-
csőjének, a tudósok első iskolájának és a vallá-
sos nevelés menhelyének nevezi. A kisszemina-
riumok szükségességét és jogosultságát részint a 
hagyományból. — mely szerint már a keresz-
ténység első századaiban léteztek ily iskolák 
Alexandriában, Hippóban és Rómában — részint 
a franczia nemzet történetéből, mely szerint 
Jámbor Lajos uralkodása óta a papok szemina- ; 
riumo k ban neveltetnek, és részint a leghiresebb ! 
franczia államférfiak iwilatkozataiból bizonyitja. 
Maga a protestáns Guizot, az egykori közokta-
tásügyi miniszter is elismerte a kisszemináriu-
mok szükségességét ugy az egyház, miként az 
állam és társadalom számára. És ezeken kivül 
Dupanloup, mint a tekintély és tisztelet elvének 
fáradhatat lan hirnöke és erős védője, a római pá-
pának a világ összes püspökeihez intézett brevé-
jére, és a zsinatok különféle határozataira hivat-
kozik, melyek különösen hangoztatják és köve-
telik, hogy a fiatal papnövendékek e szent 
menhelyeken taní t tassanak állandóan a tudomá-
nyokra és erényekre. 

Ezekből önként következik, hogy az eg}T-
ház nem fogadhatja e.l az államnak a szeminá-
riumok felett való uralkodását, és az úgynevezett 
„közös jog"-ot. Helyesen jegyzi meg Dupanloup, 
hogy az államnak a szemináriumok felet t való 
ellenőrködés teljesen fölösleges dolog volna, mert 
egyrészt e tekintetben a clerusba bizalmat 
nem helyezni, nem egyéb, mint minden reális ala-
pot nélkülöző frázis, és mert másrészt az állam a 
szemináriumokban uralkodó szellemről igen köny-
nyen tudomást szerezhet a püspökök által, kiknek 
különös vezetése alat t a szemináriumok állanak, 
és kiknek a kormány előtt felelős tekintélyek-
nek kell lenniök, mert ők (a Concordatum óta) 
Francziaországban a kormány által választatnak és 
neveztetnek ki. A mi a közös jogot illeti, mely-
nek értelmében a kormány imá elő az olvasandó 
szerzőket, és a többi tantárgyakat , azt Dupan-
loup semmi szin alat t sein t a r t j a elfogadható-
nak, me i-t a kisszemináriumok nem a kormány 
által adott privilégiumok, kiváltságok, hanem 
(miként pl. a katonai és kereskedelmi iskolák) 

sérthetetlen specialitások, különlegességek, me-
lyek felett egyedül az egykáz bir fönhatósággal. 

A mi magát a papi nevelést illeti, annak 
bővebb tárgyalásába jelenleg nem bocsátkozhatunk; 
a tér szűke nem engedi, hogy azon mély ember-
ismeretre valló és a gyakorlatban is nagy ha-
szonnal alkalmazható elveket fejtegessük, ') melye-
ket Dupanloup a szemináriumi elülj ároknak előir, 
és hogy feleljünk azon ellenvetésekre, melyeket 
napjainkban a szemináriumi nevelés ellen szoktak 
felhozni. Jelenleg csak azt jegyezzük meg, hogy a pa-
pok képzésének és nevelésének kérdése heves vita 
tárgyát képezte az elmúlt években Németország-
ban. Egyesek gáncsolták az elvont szemináriumi 
nevelést, de a többség mégis mellette volt. Ily kö-
rülmények között lépett fel egy német püspök, ki 
általános feltűnést és tudományos mozgalmat idé-
zett elő munkája által, melyet Themistor Irén álnév 
alat t adott ki, *) történelmi és jogi alapon fejtvén ki 
azon alapszabályokat, melyek a papság nevelése és 
képzésénél egyedül számba veendők és vehetők. 

F.) A nemzeti nevelés.*) Végül igen szépen 
ir Dupanloup a nemzeti nevelésről, és hogy nem 
puszta frázisokat hangoztat, azt egész élete, 
kiható politikai működése fényesen bizonyitja. 
Egész odaadással csüggött Dupanloup a franczia 
ügyeken. Lángoló hazaszeretete öntötte bele az 
erőt és a csüggedést nem ismerő ki tar tást , mely-
lyel hazájának üdvén dolgozott; egész életében, 
különösen mióta püspök lőn és igy a politikai 
dolgokban nagyobb befolyást szerzett, egy szent 
czél lebegett előtte, és e szent czél a franczia 
nemzet boldogítása volt. Midőn a forradalmak és 
viszályok már majdnem tönkre tet ték a szép 
Francziaországot, Dupanloup volt az. a ki mikor 
csak alkalma nyílt, óriási hatást keltő szónokla-

x) Ezt czikkiró ur egy külön tanulmányban legyen 
szives kifejteni. A szerk. 

„Die Bildung und Erziehung der Geistlichen nach 
katholischen Grundsätzen und nach den Maigesetzen. Von 
Irenaus Themistor. 2. Auflage. XX. und 259 S. Köln, 
Bachem. 1884." (Az e sorok irója által közlött ismer-
tetést 1. a „Magyar Állam" 1884. évi lfc'3. számában. 
E jeles mü dicséretére legyen elég felemliteni, hogy az 
franczia fordításban is megjelent.) Midőn a szemináriumi 
nevelés ez apologiáját egy Friedmann Bernát nevü né 
met neveiész czáfoígatni merészeié, és minden kigondol-
ható ellenvetést felhozott a szemináriumi nevelés ellen, 
Themistor még egyszer sikra szállott, és „Fridmann's 
Vorschläge in Betreff der Erziehung und Bildung der 
Geistlichen" (64 S. Trier, 1884.) czimü könyvében min-
den ellenérvet megsemmisített, minden ellenvetést talá-
lóan megoldott, és az ellentábort, mely szakitva a tradi-
tióval, az elzárt szemináriumi nevelés elleu dolgozott, tel-
jesen elnémitá. 

3) V. ö. De l'Éduc. T. I. p. 4 4 3 - 4 7 5 . 
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taiban jelölé ki az utakat, melyek a nemzet bol-
dog jövőjének megalapításához vezetnek.1) Ez 
utak egyike a helyes nemzeti nevelés. A legna-
gyobb nyomatékkal hangoztatja Dupanloup ne-
veléstanában: „Én a nemzeti nevelésnek a leg-
nagyobb fontosságot tulajdonítom, mer t az ál-
lam boldogságára nézve semmi sem bír nagyobb 
jelentőséggel, mint a fiatal nemzedékek jó ne-
velése." És azért Plato és Ciceróra támaszkodva 
egy nagy ország közoktatásügyi miniszterének 
hivatalában Dupanloup a legnagyobb és legfon-
tosabb nemzeti actiót lát ja . 

A nemzeti nevelésnek a népek sorsára való 
befolyását fényesen bizonyitja az élet mestere, a 
történelem. Igy pl. a rómaiaknál a köztársaság-
idejében a tanítás gyenge volt; az igaz, hogy 
keveset tudtak, ele az erkölcsi nevelés erős lábon 
állott ; megtanultak dolgozni és tű rn i : és a köz-
társaság az egész világot meghódította. Meghódít-
ván a világot, a tanítás kiterjedt, de a nevelést 
elhanyagolták, és a császárság megbukott . A kö-
zépkorban a taní tás r i tka volt, de a társadalmi 
rend mélyében jó nevelés gyökerezett, és azért 
a középkor nagy dolgokat hozott létre. Okulva 
tehát az évszázados tapasztalatokon, az államban 
a rossz nevelést nem szabad megtűrni, mer t az 
előbb-utóbb erkölcsi romlásra vezet. 

„Jelenleg Francziaország — mondja Dupan-
loup — abban a veszélyes bajban szenved, hogy ta-
nítása erős, nevelése pedig gyenge; és éppen 
azért, hogy a hazát meg lehessen menteni, a nem-
zeti nevelést Francziaország nevelésére kell mél 
tóvá tenni." De melyek azok az elvek, a melyek 
segélyével a nemzeti nevelést Francziaország 
nevelésére méltóvá lehet tenni, vagy jobban 
mondva, melyek azok az elvek, a melyeket a nem-
zeti nevelésben követni kell? 

Neveljük az ifjúságot a haza iránti szere-
tetben, és öntsünk sziveikbe buzgalmat, lelkese-

x) Dupanloup politikai működését főbb vonásaiban 
igen szépen és tárgyilagosan vázolja de Falloux,gróf, az egy-
kori (a 48-as években) franczia közoktatásügyi miniszter 
és a párisi akadémia tagja „L'évêque d'Orléans" (Páris, 
édit 2. p. 210, 1879. czimü munkájában. Ezen életrajzi 
vázlat egészen politikai jellegű : Dupanloup irodalmi mű-
ködését csak egy helyen (130. I.) és ott is csak futólag, 
a mennyiben a politikai viszonyokkal összefügg,, emliti. 
A mü tulajdonképen nem egyéb, mint de Falloux grófnak 
politikai naplójából kivett egyes részletek, és sok dol-
got találunk benne, melyek Dupanloup-ot még távolról 
sem érintik. Es mégis nagybecsű e naplótöredék, mert 
az Dupanloup-nak legszebb méltatása, a mennyiben nem 
üres szavak, hanem szelleme és viselt dolgai állítják e 
jeles püspöknek nagyságát szemeink elé. 

dést és föláldozást a hon érdekei és dicsősége 
iránt . Mivel azonban a nevelésnél nem annyira 
a polgárok, mint az emberek képzése forog kér-
désben, azért a nemzeti nevelésnek nem szabad 
valamely politikai pár t szolgálatába állnia, hanem 
a mindenek fölött levő ker. erkölcsi és vallási re-
gióba kell emelkednie, hová a politikai vitatkozá-
sok szomorú visszhangja sohasem hatolhat. 

A nevelésnek továbbá nemcsak a szívben, 
hanem az alakban is nemzetinek kell lennie. 
Ugyanis minden nemzetnek megvan a maga sa-
já t physiognomiája, mely őt másoktól megkülön 
böztet i : és azért a nevelésnek a növendéken ha-
zájának tiszta s nemes physiognomiáját kell fel-
ismertetnie, vagyis más szóval: p. egy magyar 
gyermeket egészen másképen kell nevelni, mint 
egy németet , angolt, vagy olaszt. 

Még csak azt jegyezzük meg, hogy mint 
mindenben, ugy i t t is kerülendő a túlzás, az egy-
oldalúság; mert ámbár az ifjúságot a nemzet 
physiognomiája szerint kell nevelni, azért nem 
szabad ám azt az emberiség, vagy más idegen 
nemzet i ránt gyűlölettel eltölteni. Hanem mind-
azt, a mi szépet és nemeset az idegen nemzetek 
létrehoznak, el kell fogadni, hogy igy a többi 
nemzetekkel a haladásban és műveltségben lépést 
tarthassunk. De — jegyzi meg Dupanloup — 
hogy a szép és nemes megítélésében tévútra ne 
vezettessünk, jól fontoljuk meg, hogy csak az 
lehet valóban szép és nemes, ami a keresztény-
ség alapelveivel megegyezik, és hogy csak azon 
haladások vehetők számba, melyek a katholikus 
vallás hitágazataival nem ellenkeznek; mert 
megdönthetlen tény, hogy igazi haladást egyedül a 
kereszténység eszközölhet. 

Festmény a tö rvényszék előtt." 
(Tanulmány egy „elvi határozat" fölött dr Piszter I.-től.) 

(Vége). 

V. tétel. — Nem igaz, hogy a mezitelen emberi 
testet ábrázoló müvek lennének a gyűjtemények legre-
mekebb tárgyai, s ilyenekül elismertetnének. 

Ismét a superlativismus ! „Legremekebb"! — Nos 
hát, mindaz a mit eddig különösen az aesthetika szem-
pontjából mondottunk, teljesen kizárja annak lehetőségét 
is, hogy a meztelen képek és szobrok képezzék a képző-
művészetek „legremekebb" alkotásait; elég tehát az I, 
II, III, IY. tételre visszautalnunk. A mi pedig az elis-
merést illeti, — evvel szemben áll minden idők mű-kri-
t ikájának azon összehangzó Ítélete, melynél fogva a ke-
resztény, a természetfölötti életnek jelenségeit, tünemé-
nyeit ábrázoló müvek a legremekebb alkotásai a képző-

52* 
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művészetnek; tehát azok, melyeken a meztelenség grasz-
szálása kizárva vagyon. Ha figyelemmel kisérte az indo-
kolás aesthetikusa Munkácsy két utóbbi nagy alkotására 
(„Krisztus Pilátus előtt," és „Keresztre feszités") vonat-
kozó műkritikát, ugy állitásunk igazsága fölöt t nem fog 
kételkedni : kiemélték, hogy minden eddigi alkotása 
Munkácsynak mintegy előgyakorlat volt, s miután egyéb 
munkáin megedzette magát, bátorkodott átcsapni arra a 
térre, a hol a „legremekebb alkotások" teremnek. 

No de „az ily müvek (t. i. meztelen alakokat áb-
rázolók) a mügyüjteményekben, egyes rövid időszakok 
kivételével, mindenkor és mindenütt nyilvános közszem-
lélet alá bocsájtattak." S aztán? 

Mindenkor és mindenütt űzetett az uzsora ; minden-
kor és mindenütt — különböző alakban — megvoltak 
a zálogházak ; mindenkor és mindenütt megvoltak a bor-
délyházak : — s mégis, abból hogy voltak, erkölcsi jo-
gosultságot soha nem nyertek ; s eddig hallatlan volt, 
hogy egy „elvi határozatban" ilynemű dolgokra applaussal 
hivatkozás történt volna. 

Magát a hivatolt tényt illetőleg pedig ezek érde-
melnek figyelmet: azok az „egyes rövid időszakok" tu-
lajdonképen azon hosszú sora a századoknak, a melyek-
ben a kereszténység és erkölcsiség azon magas niveauján 
állott a tekintélynek, és azon mélyét tölté be az embe-
rek szivének, — hogy avval a meztelenségnek adorálása 
semmiképen össze nem fért. 

Azután, mikor a renaissance az u j pogányságot 
inaugurálta, s szükségessé vált az olasz kéjelgésnek is 
trophaeumot állí tani: akkor igenis közszemlélet alá bocsá-
tattak a szemtelenségek : sőt, miután ezen „művészet" 
mindent megtett, hogy a népből a szemérem utolsó szik-
ráját is kioltsa, volt rá eset, hogy ilynemű képeket a 
nép örömrivalgva fogadott, sőt a templomban is megtűrt . 
Ha a képzőművészeteknek az a föladata, hogy az ember-
ben a vallás és erkölcsiség által szelíden visszatartott 
bestiális szenvedélyeket fölszabadítsák, akkor mindez he-
lyesen is történt. De azután nem maradt el a reactio 
sem. A mennyiben a „Reformatio" a XVI. sz.-ban az 
imént jelzett okokból minden kép, és minden művészet 
ellen, a legdrastikusabb eszközök fölhasználásával is, föl-
támadt, annyiban a „Reformatió"-ban kénytelenek vagyunk 
az ember jobb részének tiltakozását látni a művészet 
túlkapásai, tévedései, visszaélései ellen.1) 

Azután következett XIV. Lajos százada ; még in-
kább a „szent erkölcsű" XVIII . és XIX. századok: a 
meztelenségek közszemlélet alá bocsátásának korszakai. 
De hogyan is ne bocsátották volna a meztelen képet a 
közszemlélet alá, mikor egy valóságos meztelen hetaerát 
a templomban a közimádás tárgyává tettek. Az embe-
riség „nagykorú" lett arra, hogy ilynemű élvezetekre 
érettnek nyilvánittassék. A kik nem voltak az emberiség 
e nagykorúságával, és az ezt megillető jogokkal egy 
értelemben, s hozzá azon vakmerőséget követték el, hogy 
ezt nyiltan ki is fejezték: azokat lezúgta, leostobázta, „ob-
scurantismus"-sal bélyegezte meg a „közvélemény." A tö-
megnek meztelen alkotások kellettek, hogy „műélvezet" 

*) De ezt az egyház az u. 11. „Reformatio" nélkül is meg-
ette- A szerk. 

ébresztessék benne. Az emberiség jobb része tehetetlenné 
lett a hatalmassá vált áramlattal szemben ; a közerköl-
csiség őrei sokszor eltűrni voltak kénytelenek, amin se-
gíteni nem tud tak ; de hála Istennek, ezen „elvi határo-
zat" kivételével, annak egyenesen védelmére, Superlativ 
bombastikával, eddig nem keltek. 

De maradjunk a száraz tényéknél. Praxiteles kor-
szakában hallottuk nyilatkozni Cratest ; és a materialis-
musba nem sülyedt görög philosophia soha nem szűnt a 
művészet ilynemű üzelmei ellen óvást emelni. A Mediciek 
korszakában hallottuk Salvatore Rosát, különösen Savo-
narolát, a nagy „reformátort", ki magában Florenczben 
lángoló szavakkal ostorozta a művészet ilynemű profana-
tióját. Es ebben az u j classicus korszakban nem hiányzanak 
jelenségek, melyek a rohanó áramlatban mint szirtek 
rettenthetlenül kiemelkednek, bár azt föltartóztatni már 
nem képesek. Alig készült el M. Angelo „utolsó Ítélete" 
a Sixtinában, IV. Pál pápa a képet szemtelen alakjaiért 
megsemmisíttetni akarta ; s csak az mentette meg ettől, 
hogy Dan. Volterra részben átfestette. Pedig a pápák e 
korszakban kiváló Maecenásai voltak a képzőművésze-
teknek. Ugyanezen időben tette meg egy világi Maece-
nás azt, hogy egy piszkos tartalmú kép női alakjának 
fejét kivágatta a festményből. A XIX. században, Mün-
chenben, ebben az „uj Athenében" érte a meztelen művésze-
tet az a nagy katastropha, hogy fensőbb rendeletre a mü-
gyüjtemények gondos expurgatiója végrehajtatott , a mely 
alkalommal, egy régi híres „szépség" elejtetvén, nyakát 
szegte. Sőt plane Berlinben, a modern szabadság metro-
polisában, 1880. febr. 12-én a parlamentben két egymástól 
elvileg meglehetősen eltérő államférfiú (Reichensperger és 
Sybel) a mügyüjteményekből a meztelenségek eltávolítá-
sát követelték ; mindkettő azon indokból, mert a meztelen 
műremekek tisztán csak az érzéki élvezet fölkeltésére irá-
nyulnak, s mint ilyenek igazi létjoggal nem is birnak. Es „a 
meztelen alakokat ábrázoló alkotások" nálunk mégis „a 
mügyüjtemények legremekebb tárgyaiként ismertettek el!" 

Ha eddigi 5 tételünk eredménye világánál nézzük 
az „elvi határozat" indokolásának eme legfontosabb ré-
szét, annak valódi értelme ez lesz : 

némely korszakok egynémely művészei, azon téves 
véleményben, hogy a meztelen emberi test a természet leg-
nemesebb és legtökéletesebb alkotása, koruk erkölcsi cor-
ruptiójának hatása alatt állva, mind az erkölcsiség, mind, 
maguknak a képzőművészeteknek nagy kárára, ugy a ké-
pes ábrázolatokban, mint a szobormüvekben meztelenül állí-
tottak elő egynémely alakokat, sőt daczára a jobbak ha-
tározott protestatiójának, e képeket a mügyüjtemények-
ben közszemlélet alá is bocsátották, habár a mükritika 
ez alkotásokat soha nem ismerte el a mügyüjtemények 
legremekebb tárgyainak ... 

Azonban elmegyünk az engedékenység végső határáig : 
az indokolás érdekelt részét elfogadjuk egészen a maga 
teljességében. Mi következik ebből ? következik a VI. tétel. 

VI. tétel. — Az előzményből, — elfogadva azokat, 
ugy a mint az indokolás adja, — logice következtetést 
vonni arra, a mi az indokolás végeredménye, nem lehet. 

A logikai inconsequentia kétszeres okból is megvan, 
és igy az egész okoskodás sophisticus. Ugyanis először 
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vét azon axióma ellen : de facto non valet illatio ad 
ius ; i t t a jogot nem vévén a törvény betűjéhez való me-
rev conformitas értelmében ; erről majd később. Ha tel-
jesen igazak volnának is az előzményes tények, ebből egy 
mezítelen képnek nyilvános helyen való kiállítása de iure, 
annak helyessége, különösen erkölcsi megengedettsége még 
nem következik. A mennyiben tehát a végső eredmény 
erre az indokolásra is támaszkodik : az sophisticus. Ki kel-
lett volna mutatni, vagy kimutathatónak kellene lenni, 
hogy a körülmények sajátos összetalálkozása folytán ez 
tsetben a tényekből lehet következtetni a jogosságra. Ezt 
az indokolás sem nem tette, sem nem tehette, — a mint 
az eddigiekből azt mindenki láthatja. S ez áll az „elis-
merésre" nézve is ( „ l e g r e m e k e b b . . . ismertettek e l" ) ; 
mert kérdés, váljon maga ezen elismerés ténye, helyes, meg-
engedhető, jogszerii-e ? 

Másodszor pedig: a logika azt tanitja, hogy nem 
szabad többnek lenni az záró-tételben, mint a mennyi 
foglaltatik az előzményekben. Már pedig itt a záró-tétel-
ben olyan specialis körülmények fordulnak elő, melyek 
az előzményes tényeknek nem képezik körülményeit ; t. i. 

1. egy nyilvános leány meztelen hű a lakja ; 
2. kereveten heverő alakban ; 
3. kiről tudják azt, hogy ő egy pozsonyi nyilvános 

leány ; 
4. kiállítva nem egy műcsarnokban, hanem egy bolti 

kirakatban ; 
5. és ez ugyanazon városban, melyben a mintát 

nyilvános leánynak ismerik. 
E körülmények az előzményes tényéknél nem for-

dulnak elő ; következőleg a következtetés sophisticus. 
A fölsorolt 5 körülményre egyenkint reflektálni fö-

lösleges ; csak a 4 ikre egy megjegyzést. Ha egy mezte-
len alak valamely mütárlatban van kiállítva, és a közön-
ség azon megbotránkozik : ennek részben maga a közön-
ség az oka: miért ment oda, mikor tehetett volna ellen-
kezőt is. Hogy ki megy és ki nem megy el egy bolti 
kirakat előtt, s kinek szúr vagy nem szúr szemet az ab-
ban levő meztelen kép, — ez nem függ az embertől : egy 
mütárlatban az ember maga keresi a megbotránykozásra 
az alkalmat; itt meg nem keresve is megkapja, sőt azt ki 
sem kerülheti. Ezért voltam bátor már előbb az indokolás 
szerzőjét figyelmeztetni, hogy egy genialis distinctiót el-
mulasztott fölhasználni ; perszenem sokat változtatott volna 
ez sem a dolgok végeredményen. 

Es ezekben a 6. tételünket befejeztük ; átmegyünk 
tehát az utolsó mondatra. 

Az érdekelt kép „elég gonddal és szakértelemmel" 
van festve, s azért „az aesth. érzék igényeinek szempont-
jából is létjoggal bir," s azért nem tekinthető tisztán a 
„kéjvágy ébresztésére" festettnek. 

Engedelmével az indokolás szerzőjének, én egyet 
forditok a dolgon. Ha nem volna „elég gonddal éa szak-
értelemmel" festve, a kéjvágy ébresztésére nagyon ke-
véssé volna alkalmas ezen kép ; de éppen azért, és annál 
inkább alkalmas a kéjvágy ébresztésére, minél „nagyobb 
gonddal és szakértelemmel" van festve; s kiál itva an-
nál nagyobb a veszély is, hogy csakugyan ébre zt kéj-
vágyat. Egy dur<7a ecsettel festett meztelen alakra a 

néző vállat von, s tovább megy; de „nagyobb gonddal 
és szakértelemmel" festett kép előtt megáll, „aesth. érzéke 
igényeinek kielégitésére," a műélvezet kedvesit; s aztán 
kezd a phantasia, meg az egész érzékiség a nézőben, a 
„müélvezőben" megindulni, és lesz a műélvezetből, car-
nalis élvezet, lesz belőle kéjvágy. — Csak ennyiben tér 
el a mi felfogásunk az indokolás felfogásától ; — s e 
részben azt hiszszük, a mi felfogásunk alaposabb psycho-
logián nyugszik, mint az indokolás szerzőjéé. 

A figyelmes olvasó észrevehette, hogy az „elvi ha-
tározat" fölött eddig tisztán a morális és aesthetika 
szempontjából mondtunk véleményt, természetesen a lo-
gikának egy kis oldalvilágitása mellett. Mielőtt az utolsó, 
a jogi szempontra átmennénk, még egyszer és utoljára 
óvást teszünk az „elvi h a t á r o z a t i n a k moralitása, illető-
leg immortalitása ellen. Ha tisztán a jogi szempontot 
véve a fönnforgó esetben csakugyan fölmentő Ítéletet 
kellett hozni, azért, mert a képre a btk 248. §. nem 
alkalmazható, a mennyiben a k. tábla a maga álláspont-
ján e t tenni kénytelen volt, ebben megnyugodhatnánk. 
De a mennyiben az indokolásban, — a jogi szempont 
meglehetős mellőzésével, — az aesthetikába, még inkább 
a moralisba csapott át, és itt emphatice a mezítelen ábrá-
zolatokat otalmába vette : ez által Isten és ember előtt 
súlyos felelősséget vont magára. Ha az amúgy is óriási 
dimensiókat elért corruptio még tovább fog terjedni, abban 
ennek az „elvi határozat"-nak is meg lesz a maga ré-
sze, mikor a meztelenséget a képzőművészetekben, — 
azt a meztelenséget, mely minden időben a corruptio és 
prostitutiónak egyik éltető oka volt, — nyíltan védel. 
mezte ; a művész a k. tábla „elvi határozatának" indo-
kolásában ösztönözve fogja érezni magát a r r a , hogy 
meztelen alakokat ábrázoljon ; és a közönség nagyobb 
sziv-megnyugvással fogja magát átadni az ilyen képek 
műélvezetének ; azután sülyed a művészet is, sülyed az 
erkölcs is mind a művészben, mind a közönségben, — 
egy „elvi határozatnak" gyászos dicsőségére és diadalmára. 

IV. 
A jogi szempont ugyan tanulmányunk határain kí-

vül esik ; de a teljesség okáért ezt is röviden érinteni 
fogjuk. Teszszük pedig ezt a következő két tétel fölállí-
tása és bebizonyítás által : 

I. figyelemreméltó okok szólnak a mellett, hogy a 
fönnforgó esetben a btk. 248. §. alkalmazásba jöhet, és 
igy a fölmentő ítélet jogi szempontból is téves; 

II. ha nem, — ugy a jelen eset arra van hivatva, 
hogy büntető codexünknek egy rendkívüli fontos, vitális 
kérdésben, elégtelenségét, és az egész büntető igazság-
szolgáltatásunk egy nagy hiányát deritse föl. — Tehát. 

Lr tétel. — Jogi szempontból az egész vita a körül 
forog, vájjon az érdekelt kép fajtalanságot tartalmaz-e ; 
s igy annak kiállítása a fajtalanságra való vezetés e, vagy 
pedig nem. Szükségesnek tar t juk ide átírni a btk. 1. §. 
és 248. §-át. 

1. §. „Büntettet vagy vétséget csak azon cselekmény 
képez, melyet a törvény annak nyilvánít. Bűntett vagy 
vétség miatt senkisem büntethető más büntetéssel, mint 
a melyet arra, elkövetése előtt, a törvény megállapított." 
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248. §. „A ki fajtalanságot tartalmazó iratot, nyom-
tatványt, vagy képes ábrázolatot nyilvános helyen kiál-
lít, árul, vagy ter jeszt : a szemérem elleni vétséget követ1 

el és három hónapig terjedhető fogházzal, és száz forin-
tig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. — Az irat1 

nyomtatvány vagy képes ábrázolat szerzője, készítője, 
nyomtatója, ha ennek többszörözése, terjesztése vagy 
nyilvános helyen kiállatása az ő tudtával történik : hat 
hónapig terjedhető fogházzal, és ötszász forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő." 

Tehát az 1. §. szerint történt fölmentés; mert az 
érdekelt kép nem képez büntettet, minthogy e 248. § 
fajtalansága az érdekelt képre és annak kiállítására nem 
vonatkozik. 

Minden attól függ, mit tart a jog fajtalanságnak. 
Az általunk hallott meghatározások a fajtalanság alatt 
mindig egy bizonyos cselekedetet látszanak érteni; ezen ké-
pen egyáltalán nincs cselekvés menjelenitve, tehát — ugy 
látszik, — nem tartalmazhat fajtalanságot. Azonban nem 
hiszem, hogy a fajtalanság fogalma alá ne tartoznék egy 
oly jelenet is, mely nem mutat ugyan be egy személyt 
cselekvőnek, de azon cselekedetnek gondolatát mind a 
mellett is szükségképen fölkelti. Már pedig egy ismert 
nyilvános személynek, meztelenül, kereveten heverő hely-
zetben való ábrázolása ezen gondolatot mindenesetre föl-
kelti, különösen azokban, a kik tudják, hogy a kép ki-
nek hü mása. Ennélfogva mi ezen képet fajtalanságot áb-
rázolónak, és annak bolti kirakatban való kiállítását faj ta-
lanságra való csábitásnak t a r t juk . 

E véleményünkben megerősít magának az „elvi 
határozatnak" indokolása. Az utolsó mondatban ugyanis 
föltételeztetek az, hogy a kép fajtalanságot ábrázolna, ha 
„a szemlélőben kéjvágyat ébresztene." Már pedig, ha va-
lami, ugy az egészen bizonyos, hogy e kép a.kalmas 
volt arra, hogy kéjvágyat, ébreszszen ; különösen azon kö-
rülménynél fogva, hogy éppen abban a városban volt kiál-
lítva, a hol tudták, hogy a kép egy nyilvános leánynak 
hü mását ábrázolja. Ezen a „szakértelem" és „elég gond," 
— mint láttuk, — mitsem változtat ; sőt a képet a kéj-
vágy ébresztésére még alkalmasabbá teszi. 

Végre, hogy itt nem állunk egy jogilag egészen 
megállapodott fölfogással szemközt, mutat ja az, hogy a 
pozsonyi ügyészség a képet fajtalanság czimén pörölte be ; 
továbbá hogy a büntető codex példatárában egyetlen prae-
cedens esetet sem olvasunk, s igy ezen eszme jogi szem-
pontból való tisztázására eddig alkalom sem volt. 

Ezek alapján mi inkább oda hajlunk, hogy a kép 
és kiállítása a btk. 248. §. alapján elitélendő volt volna 

II. tétel. Ha e jogi felfogás részünkről téves, ugy-
előáll a kérdés : vájjon tehát a mi büntető codexünk ér-
telmében egy ismeretes nyilvános leányt, meztelenül, ke 
reveten heverő helyzetben ábrázoló képnek, ugyanazon-
városban, hol a személy ismeretes, bolti kirakatban való 
kiállítása egyáltalán nem képez büntetésre méltó cselek-
ményt ? — Ha nem a 248. §., ugy bizonyosan egyetlen §. 
sem alkalmazható ezen esetre a bt. codexből. Es ez egy 
roppant hiány ! 

Dicsérni hallottam jogászoktól codexünk drákói szi-
gorát. Hol itt a következetes szigor, mikor éppen a legké-

nyesebb kérdésekben, a szeméremre vonatkozó kérdések-
ben, a codex annyira cserben hagy. Ha valahol, itt kell 
a büntetésnek is az ember gyöngeségének és gyarlóságá-
nak segítségére jönni ; itt kell az emberek erkölcseit hat-
hatós ótalomban részesíteni, épen azért, mert itt fenyegeti 
a legtöbb veszély. 

Sőt még a „rendőri kihágásokról" szóló bt. tcz. 
(1879. XL.) sem intézkedik; — egyetlen §-a sincs (a 83. 
§. sem,) mely a jelen esetben alkalmazható lenne ; — 
hiszem azért, mert a btk. 248. §-áról föltételezték, hogy 
ez oldalról teljes intézkedést foglal magában. 

Ez állapotokkal szemben megszégyenítő, a mit 
egy pogáuy bölcsész mond : „A törvényhozásnak köteles-
sége arról intézkedni, hogy az if júság semmi illetlent se 
lásson vagy halljon . . . Miután nem tar t juk megengedhe-
tőnek az ifjúság érdekében az illetlen beszédeket, azért 
még inkább nem tart juk megengedhetőnek, hogy az if jú-
ság illetlen képeket vagy színmüveket nézhessen. A ha-
tóságnak azért kötelessége ébren lenni, hogy illetlen képek 
és szobrok sehol meg ne türessenek " (Aristoteles, Polit. VII. 
15. n. 7 - 9 . ) 

Epen azért, ha a mai jogi fölfogás szerint a btk. 
248. §. csakugyan nem alkalmazható : a jelen eset arra 
ven hivatva, hogy azok, kikre az emberiség legszentebb 
erdeke, az erkölcsiség biz va van, ezen hiányt észrevegyék, 
s üdvös intézkedés által oda törekedjenek, hogy a jelen-
legi botrány ne ismétlődjék, hogy az ennyire szemérmet-
len képek kiállítója megérdemelt büntetését ki ne kerül-
hesse. Vajha gyenge szavunk képes volna elhatni oda, 
kiknél erre nézve az intézkedés hatalma letéve van. Nem 
kételkedünk, hogy ez égető kérdésben hathatós megoldást 
adni el nem mulasztják. — Es e szempontból végte-
lenül sajnáljuk, hogy ez ügy, — mint jogászoktól hallot-
tuk, — nem ju t a Curiához. Tekintve e magas forum mé-
lyen erkölcsi komolyságát, rendithetlen elvszilárdságát, és 
kipróbált bölcsességét, azt hiszszük, hogy ez „elvi ha-
tározat," — melylyel ezennel végeztünk, — egy dönt-
vény részéről megkapná azt a halálos döfést, mely 
„rendkívül fontos" szereplésének gyors befejezését ered-
ményezné. 

Kelt Zirczen, deczember 8-án 1886. 
-Dr Piszter Imre.1) 

A „DIES IRAE" 
!h.a,rm.a,d.il2: -o.j xr2.a,g"3ra,r f©rd.itáts"ba,:n. 

Tisztelt szerkesztőség ! 
Pater Angelicusnak „Dies irae" forditásával sehogy 

sem tudtam kibékülni ; de még Balassy István forditásá-
val sem. Megkíséreltem tehát magam is a fordításhoz 
fogni, de hogy vele kibéküljek, mondja meg a tisztelt 
szerkesztőség.2) Munkálkodásom eredménye im ez : 

Az a nap haragnak napja, 
A világot elhamvasztja, 
Ezt zsidó, pogány is vallja. 

>) Ezt a remek tanulmányt felküldjük Fabinyi Theophil 
igazságügyminiszter úrhoz, kit szerencsések vagyunk fenkölt szel-
leméről ismerni. ^ szerk. 

2) Mi egy általános biráló számára gyűjtjük az adatokat. 
A szerk. 
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Mily nagy rettegés fog lenni ; 
Ha a Biró el fog jönni, 
Mindenekről számos kérni. 

Trombitának rémes hangja, 
A sirokat mind felnyitja, 
A népözönt trónhoz hajtja. 

Bámul természet és halál ; 
Mikor a holt sirból kiszáll, 
Biró elé remegve áll. 

A beirt könyv felnyittatik, 
Melyben mind benn foglaltatik ; 
Miből kiki Ítéltetik. 

A Biró hát székébe til. 
Minden, mi rejtve volt, kisül, 
Nem marad boszulás nélkül. 

Akkor én szegény mit mondjak, 
Ügyvédemül kit szólítsak, 
Holott a jók se biztosak ? 

Félelmes királyi Felség, 
Kitől ingyen van üdvösség, 
Ments meg óh kegyelembőség ! 

Kegyes Jézus emlékezzél ; 
En vétkeztem, Te bűnhődtél ; 
A napon ne érjen veszély ! 

Engem fáradva kerestél, 
S keresztfán kinhalált leltél, 
Ennyit ne hiába tűrtél ! 

Boszulás igaz Birája, 
Lelkem kegyelmedet várja, 
Mig nem hivod támadásra. 

Bűnös voltom ja j ra késztet, 
Arczomon ég a bünérzet, 
A könyörgőnek adj kegyet ! 

Ki Máriának megbocsátál, 
A Latornak mennyet adtál, 
De nekem is reményt nyujtál . 

Bár méltatlan imádságom, 
Mégis tedd azt, én Jóságom, 
Ne égjek örök lángokon ! 

Juhaid közt adj helyt nekem, 
A bakoktól vonj el engem, 
Szent jobbodra helyeztessem ! 

Dorgálván a bűnösöket, 
S örök tűzre hányva őket, 
Áldottakhoz hivj engemet ! 

Kérlek mélyen leborulva, 
Szivem hamuvá morzsolva, 
Legyen végsorsom rád bizva ! 

Az a nap látand siralmat, 
Ha maid a holt porból támad, 
Kit várand kemény birálat. 

Isten ! tégy vele irgalmat ; 
Kegyes Jézus, én Uramat, 
Kérlek, adj nekik nyugalmat ! 

Tápió-Bicske, 1886. decz. 13-án. 
Illés Elek, 

esperes-plébános. 

Egyházi okmánytár. 
Decretum s. Concreg. Romanae et Universal is 

Inquisitionis. 
Quaesitum est ab hac S. Congr. Romanae et Uni-

versalis Inquisitionis: — 1° Utrum tuto adhuc teneri possit 
sententia docens ad Episcopum aut ad quemlibet sacer-
aotem approbatum devolvi absolutionem casuutn et cen-
surarum, etiam speciali modo Papae reservatorum, quando 
poenitens versatur in impossibilitate personaliter adeundi 
S. Sedem ? — 2° Quatenus negative, utrum recurrendum 
sit saltern per litteras ad Emmum Cardinalem maiorem 
poenitentiarium pro omnibus casibus Papae reservatis, 
nisi Episcopus habeat speciale indultum, praeterquam 
in articulo mortis, ad obtinendum absolvendi facultatem ? 
— Feria IY, die 23 Junii 1886 — E. mi ac R. mi patres 
Cardinales, in rebus fidei generales inquisitores, supra-
scriptis dubiis mature perpensis, respondendum esse cen-
suerunt : Ad I lm. Affirmative, at in casibus vere urgen-
tibus in quibus absolutio differi nequeat, absque periculo 
gravis scandali vel infamiae, super quo Confessariorum 
conscientia oneratur, dari posse absolutionem, iniunctis 
de iure iniungendis, a censuris etiam speciali modo Summo 
Pontifici reservatis, sub poena tarnen reincidentiae in 
easdem censuras, nisi saltern infra mensem per episto-
lam et per medium Confessarii absolutus reeurrat ad S. 
Sedem. Facto verbo cum Sanctissimo. 

Feria IY, die 30 Junii 1886. 
SSmus resolutionem Emmorum P P . approbavit et 

confirmavit. 
IOSEPHUS MANCINI 

S. R. E T U. INQUISIT. Nótárius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 28. XIII. Leo szava. — E czim 

alatt a páratlan „Moniteur de Rome" szentséges atyánk 
alább következő karácsonyi allocutióját következőleg mél-
ta t ja : 

„Az allocutio, melyet a szentatya tegnap a Szent 
Collegiumhoz intézett, — nagy tett . Ma nem is kísérel-
jük meg a világosság e szózatának részletezését. Nyugott , 
beható, kemény mind az aczél : ez a beszéd, — története 
egyúttal és elitélése az olasz antiklerikális botrányoknak. 
E történetet oly kéz irta, a mely egyszerre vés és éget. 
Semmi sincs belőle kifeledve. Tableauja e beszéd a pápa és 
egyház ellen elkövett sérelmeknek- A nép-meetingek botrá-
nyai ; a titkos társulatok diadala és a kormány összejátszása ; 

Kegyelmes főpásztorunk XIII. sz. főpásztor körleveléből. 
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az olasz kormány tervei, s az egész helyzetből az apostoli : 
szentszékre háramló következmények ; apostoli protestatio ; 
a Status quo-val való minden megalkuvás ellen : bizalom j 
Istenben, daczára a vészfelhőknek, melyek a Vatikán fölé ! 
összetornyosulnak : az egyház és a pápaság ellen inditott ! 
harcznak ez az egész drámája végig vonul e nyilatkozat 
komoly harmóniáján, páratlan szabatossággal és vilá-
gossággal. 

A pápa verdiktje a bűnösök fejére az igazság és 
igazságosság derültségével hull alá, A kárhoztatásban 
nincs semmi duvaság, hanem annál egyenesebben sujt, mint 
a megsértett biró Ítélete. A fővádakat oly józansággal : 
mondja a bűnösök szemébe, a mely azért nem zárja ki 
az indokoknak sem részletezését sem összefoglalását. Az j 
antiklerikalizmus összes eljárásairól mint egy nagy egész- : 
ről lehull a lepel. Ez a beszéd egy rendezett, összhang- j 
zatos egész, a melyben minden szó érv vagy egy-egy 
tény, a melyben a legkülönfélébb részek logikai össze-
függésben vannak, s az egésznek dispositiója egyenesen 
és biztosan halad arra a csendes de erős hatásra, melyet ! 
azután ellenállhatatlanul meg is érzünk. 

Hatása óriási leend. Mi a mainap csupán jelezni 
akartuk ezt. Maga a beszéd kimeríti a vita nagyságát. 
A legékesszólóbb magyarázat ártana az érzelemnek, a 
melyet az egyház fejének e nemes és büszke fellépése ! 
okvetlenül támaszt. 

Midőn az egyház a karácsonyi jászoly körül össze-
gyülekezik; most, midőn minden hivő ember tekintetét 
a kereszténység bölcsőjén legelteti : korunk történetének 
minden viharai fölött van-e erőteljesebb és vigasztalóbb 
valami, mint Krisztus jegyese jogainak e revindicatiója, 
igen, mint ez a villám-szózat, a mely a Vatikánból lehull 
reánk, hogy megvilágítsa a jövő láthatárát ? ! 

Igv a Moniteur de Rome." ? ? 

Róma, deczembre 24. .4 szentatya karácsonyi allo-
cutiója : 

„A részvét, melylyel a Szent Collegium, dékánja 
ajkaival, szenvedéseinkben osztozik s az üdvkivánatok, 
melyeket karácsony alkalmából nyilvánít, igen kelleme-
sen esnek nekünk, s viszonzáskép Mi is a legmelegebben 
kívánunk minden jót a Szent Collégium összes tagjainak. 
Vajha mindenkinek lelkét áthassa az öröm, mely az is- j 
teni Megváltó bölcsőjéből terjed szét, s mindenkinek 
adjon lelki erőt a jelen fölforgatott kor aggodalmai s 
félelmei közepett s áraszszon el mindenkit a mennyei i 
vigaszok teljességével! 

S valóban, Mi is érezzük ezeknek szükségét. Xem 
az sujt le s keserít Minket, miképp alkalmunk volt 
máskor is elmondani, amit személyünk ellen napról-napra 
elkövetnek, nem a sértések és szivmetsző bántalmak tö-
mege. Mert ha ezeket az egyházért s igazságosságért szen-
vedjük : akkor hatalmas forrásokul szolgálnak, hogy belő-
lük természetfölötti vigaszt merítsünk. Inkább bánt az a 
harcz, melyet mind erőszakosabban indítanak a kath. egyház 
s a pápaság isteni intézménye ellen. Keserűen fájlaljuk, 
mint kell is, mindazt, amit ezeknek kárára elkövetnek 
más kath. nemzetek körében is ; s nem mulasztunk el 

semmit, amennyiben apostoli kötelességünk magával hoz-
za. hogy mindenben védjük és oltalmazzuk Isten és az 
egyháznak szent jogait. Mélyebben érint azonban és ag-
gaszt bennünket az, ami Olaszországban és Rómában, a 
katholicizmus középpontjában s Jézus Krisztus helytartójá-
nak előjogos székhelyén történik, ahol az ellenséges tá-
madások annál súlyosabbak, minél közvetlenebbül érintik 
a legfőbb hatalmat, amelyhez oly szorosan van kapcsolva 
az egyház üdve, élete s társadalmi tevékenysége a világ-
ban Mert egy idő óta mérték nélkül felszaporodtak az 
okok. melyek miatt e helyen mindig volt okunk kese-
rűen panaszkodni, s amelyek mindinkább föltárják, mily 
szándékok, mily keresett ürügyek és hiábavaló szőrszál-
hasogatások leple alatt, rejtőzköduek az egyház ellen. 
Tanait, legjótékonyabb intézményeit, szolgáit, jogait — 
semmit sem kiméinek meg : u j törvényekkel fenyegetőz-
nek, amelyek hír szerint, egyrészt az egyháznak megma-
radt csekély tulajdonát sújtanák, másrészt czélul ve-
szik kedvezni a világi elem betolakodásának az egyházi 
ügyekbe, mindazon szomorú következményekkel, a me-
lyek abból mindenkor következtek. Jelenleg minden fegy-
vert élesítenek az ifjúság keresztény nevelése s tanítása 
ellen is, és a szekták óhajtásai szerint most inkább, mint 
valaha arra törnek, hogy ebben az ügyben ne legyenek 
kath. elvek irányadók ; sőt vannak olyanok is, kik nyíl-
tan katholikusellenes tanügyet követelnek. A uövekedő el-
lenségeskedésnek egyik gyümölcse ama gyűlöletes rendsza-
bályok is, melyeket szegény ártatlan apáczák ellen vettek fo-
ganatba, akik teljes részvétre méltók, akiket kedves sorsosaik 
társaságától és segítségétől fosztanak meg, kikkel szabad vá-
lasztásból akartak együtt élni szerény menhelyeikben. 
De a legvadabb rohamokat, a leengesztelhetlenebb gyű-
lölködéseket a szekták, s a kik velők tartanak, a pá-
paság ellen intézik, mely alapköve az egyház fenséges 
épületének. Elég legyen említenem, hogy nyilvánosan 
merték vádolni avval, hogy Olaszországnak mindenkor el-
lensége volt, s hogy a becsmérlés és megvetés olytn sza-
vaival illették, melyeknek ismétlésétől irtózik a nyelv. S 
ilyenek után aztán lehet-e csodálkoznunk, ha népies össze-
jöveteleken, közgyűléseken, a sajtó utján, a legaljasabb vá-
dakat s a legméltatlanabb sérelmekeket szórtak a pápa-
ság ellen ? Igen, lehet-e csodálkoznunk, ha Olaszország 
több városában a szenvedélyek fellángolván, a pápai mél-
tóság ellen a legborzasztóbb sérelmek estek? S a vadabb 
szándékokra térve át, lehet-e csodálkozni ha ellenünk s békés 
tartózkodási helyünk ellen, a végső erőszakokkal fenyegetőz-
tek ? Legroszabb a dologban az, hogy a gyűlölet és düh-
nek e kifakadásait, a világ és különösen Olaszország leg-
jótékonyabb intézménye ellen, szabadon követhették el, 
anélkül, hogy valaki találkozott volna, ki azokat megaka-
dályozza. 

Ilyen körülmények között mindenki látja már, hogy 
mennyire tisztelik méltóságunkat; milyen biztonságunk, 
milyen szabadságunk van apostoli kötelességeink gyakor-
lásában ! Azt mondják, igaz, s folyton ismétlik, hogy a 
jelen viszonyok között, nem gátolnak minket az egyház 
kormányzásában. De hát mit akar ez jelenteni ? Az egy-
házat az első századok pápái az üldözések közepette is kor-
mányozták ; s tették ezt, amennyire képesek voltakrá, a 
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börtön s száműzetésből is : ez azonban 'az egyház isteni ala-
pítását bizonyítja, nem pedig a szabadságot, melynek abban 
az időben örvendettek a pápák. De azután, ha nem is aka-
dályoznak meg teljesen e kormányzásban : vájjon nem te-
szik-e azt napról-napra terhesebbé? Nem annak aka-
ratától függ e, kinek kezében van a hatalom, hogy ujabb 
akadályokat gördítsen, s ezeknek súlyát növelje ? Ezért 
világos, hogy nem nyugodhatunk meg a dolgok ilyetén 
állapotában. S minthogy ellenségeink, kiket az emberi ha-
talom eszközei tesznek erősekké, semmivel sem hagynak 
föl, hogy ez állapotot folytonossá tegyék : Mi kötelessé-
günknek tartjuk a régi s legújabb merényletek ellen a 
legiinnepélyesebben tiltakozni, s visszakövetelni függet-
lenségünk oltalmára az egyház s az apostoli Szentszék 
legszentebb jogait. Bizalmunkat Istenbe vetjük, akinek 
kezében vannak az emberi eseményeknek szálai. Fogadja 
kegyelmesen a mi alázatos könyörgéseinket s a katholi-
kusok imáit a malaszt s könyörületességnek e napjaiban, 
s teljesítse legélénkebb óhajtásainkat! 

E reményben ismételjük a Szent Collégium előtt 
üdvkivánatainkat, s legkiválóbb vonzalmunk zálogául mind-
nyájuknak együtt és egyenkint, az érsekeknek, püspö-
köknek, valamint minden jelenlevőnek, szivünk teljéből ad-
juk apostoli áldásunkat." 

Róma. Az ifjúság a jövöt képviseli. Ezért az egy-
ház ugy őrködik az ifjúság lelkére, mint Krisztus leg-
drágább kincsére. Fényes bizonyítéka a gondoskodásnak 
a bölcs XIII. Leo pápa következő levele, melyet az olasz 
kath. felsőbb iskolai ifjúság egyleteinek főembereihez és 
általok a hithii kath. ifjúsághoz intézett. Idézzük a két-
szeresen szép latin levelet eredeti szövegében : 
Dilectis Filiis Philipjio Tolli fraesidi Summisque Con-

siliariis Societaiis Italicae a luventute Catholica. 
LEO. PP. XIII. 

Dilecti filii salutem et Apostolícam Benedictionem. 
Quod cupitis ob earn caussam litteris appellari Nostris, 
lit ex his incitamenta recte faciendi capiatis, gratum 
Nobis est, idemque a consuetudine pietatis vestrae non 
alienum. Nam in amore Apostolicae Sedis cum alacritate 
parendi coniuncto ista quidem vestra societas, ex quo 
primum coaluit, nunquam sibi defuit. Yerumtamen istius-
modi virtus, quae, Dei beneficio, in vobis est, quaeque 
esse in omnibus debet, quia officiorum fundamenta chri-
stianorum maxime continet, vos cogitare volumus quam 
sit vigilanter nervoseque tuenda, ne horum temporum 
morumque pernicioso afflatu exarescat : vobis praesertim, 
dilecti filii, in quos periculorum, quemadmodum per vos 
ipsi videtis, vis maior intenditur. In quo sane falluntur 
qui temporibus plus, quam par est, inserviendum putant : 
quibus nimium saepe contingit, ut, declivi itinere semel 
ingressi, vix aegreque sustinere se queant quin deterius 
errent. Yos autem in omnibus ceptis vestris pergite, ut 
iustituistis, non modo obedienter, verum etiam amanter 
libentissimeque Ecclesiam sequi, certissimam eamdemque 
ho minum generi datarn divinitus ducem. Eius vos auspi-
ciis magisterioque oportet ad versus quaslibet opinionum 
fallacias vitiorumque invictum animum gerere : nomina-
tim vero consilia et operám vestram fidenter opponere 

consociationibus hominum non honestis, quibus iam om-
nia redundant. Illae quidem quo tendant, quid moliantur, 
nemo dubi ta t : earumque propterea debetis non solum 
contagia vitare, sed nefarios conatus, quantum in vobis 
est, a communibus rebus animose defendere. Ceterum 
religionis pietatisque studia, egenorum solatia, cura opi-
ficum, scholae puerorum. ipsae litterae et artes liberales, 
magnum industriae caritatique vestrae campum praebent. 
Quaecumque honesta ac laudabilia sunt, quaecumque vel 
privatim vel publice intellexeritis profutura, omnia con-
corditer atque ordine pro virili parte curatote : spes enim 
non infimas Ecclesia simul et civitas habent in iuventute 
positas. Nos interea divitem in misericordia Deum ob-
secramus, ut societati vestrae caelestia munera abunde 
largiatur ; quorum auspicem, paternaeque Nostrae bene-
volentiae testem Apostolicam Benedictionem vobis uni-
versis peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die IY. Decembris 
Anno MDCCCLXXXYI Pontificatus Nostri Nono. 

LEO. PP . XIII. 

KATHOLIKUS ACTIO. 
S I I I I . L E O p á p a j-a.Toile-a.ma-.*) 

Schiaffino bibornok a szentatya jubileuma ünnepé-
lyeit előkészítő bizottság elnökéhez, Acquaderni lovaghoz 
az imént e következő levelet intézte: 

„Különböző oldalról azon hir terjedését jelentik 
nekem, hogy a szentatya papi jubileuma ünnepének al-
kalmával szivesebben fogadná hivei gyermeki kegyeleté-
nek filléradományait, mint egyéb ajándékait. 

Nem tudom és nem is akarom e hirek forrását ku-
tatni, de határozottan kivánom tudtul adni azt, hogy 
azok legkevésbbé sem egyeznek meg a szentatya gon-
dolkozásával, vagy óhajával. 

Az ugyan tagadhatatlan, hogy az egyház szentséges 
feje, a szomorú körülmények folytán, a hivek segítségére 
nagyon is rászorul ; mindazáltal a jelzett esetben szívesen 
veszi az ajándékokat, melyek mindenkinek inkább szemébe 
ötlenek és ragyogó bizonyítékát adják a katholikusok 
lángoló szeretetének Krisztus helytartója iránt. 

Egyébiránt is méltó, set mondhatnám kötelesség-
szerű, hogy a művészetek, melyeknek a római pápák 
mindenkor a legbőkezűbb pártolói, a jubileum ünnepélyes 
alkalmával, a legdicsőbb pápák egyike iránt, közreműködé-
sükkel,hálás érzelmüknek és hódolatuknak kifejezést adjanak. 

Kérem nagyságos uraságodat, legyen szives e le-
velemnek lehető legnagyobb elterjedését eszközölni, hogy 
a világ katholikusait tévedésbe ne hozzák az alaptalan 
hirek s a bizottság működése, mely mindenfelé oly ked-
vező fogadtatásban részesült, hő óhajunknak s az egész 
világ várakozásának megfeleljen. 

— Megragadom ez alkalmat, hogy tiszteletemnek és 
nagyrabecsülésemnek ngod iránt kifejezést adjak. 

Kész szolgája 
Schiaffino D. P. M. bibornok, 

tisztlb. elnök. 

*) Acquaderni megbízásából fordította Tótli Mike S. J. a 
pHirnök11 szerkesztője. 

I 
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IRODALOM. 
Beküldettek : 
1. JéZUS, rhapsodikus költemény tizenkét könyvben. 

Irta Pongrátz Béla. I. könyv: Romok. Ára 1 frt. Meg-
rendelhető a szerzőnél, Újpest, gyárutcza 6. sz. Bpst, 
1887. 16-r. 

2. A legfőbb hit- és erkölcsi igazságokról rövid, nép-
es korszerű egyházi beszédek minden vasár-, ünnepnap-
s több alkalomra. Irta Huszár Károly. VIII. évfolyam. 
Bpesten, 1886. 12 r. 491 1. 

3. A szegedi plébánia és a t. piarista atyák sze-
gedi krónikája. A piaristák Szegeden 1720—1886. cz. 
könyvnek bírálatául. Irta Oltványi Pál prépost, pápai 
kamarás stb. Szeged, 1886. 8-r. 195 1. 

4. Azok a papok. Regény a mai társadalomból, 
Irta Ribényi Antal, a „Magy. Kath." szerk. Bpst, 16-r. 
224 1. 

-f- Előfizetésre szólitó felhívást küldtek be : 
1. Dr Lauran Ágoston nagyváradi gör. szert. kath. 

kanonok ur ily czimü füzetre: „Korszerű egyházpoli-
tikai kérdések. Tárgyilagosan megvitatva, hazai tör-
vényeink szempontjából. A füzet mintegy 8 nyomtatott 
ivre fog terjedni. Előf. ára 60 kr, növendékpapoknak 
30 kr. 

A tudós kanonok ur jelen egyházpolitikai czikkeit, 
mint egyházpolitikai helyzetünk fejlődésének szigorú lo-
gikájú bírálatát s illetőleg megvilágítását a kath. pap-
ság elmélkedésébe melegen ajánljuk. 

2. Garamszeghi (Lubrich) Ágost m. k. egyet. ny. r. 
tanár a „Társadalomtudomány" cz. munka megrendelé-
sére szólítja fel ja müveit olvasó közönséget. Az 570 l.-ra 
terjedő vaskos, tartalmas és szépen irt könyvnek 3 f r t 
az ára. Megrendelhető a szerzőnél, Bpest, Sándor-utcza 
32. sz. a. 

Szintén ajánljuk. Irodalmunkban hézagtöltő munka, 
Lubrich kitűnő tollából. 

VEGYESEK. 
*** A szentatya Sanminiatelli alamizsnása által ka-

rácsonyi ajándékul Róma szegényei között 12,000 lirát 
és 160 felszerelt ágyat osztatott ki. 

— Freiburg kanton Svájczban megmutatta, hogy 
egy kath. állam magaslatán áll. Államadósságait conver-
tálta 3°/0-es uj kölcsön kibocsátásával. Az ügyes kom-
bináczió 21/2 millió frankot mutat fel nyereségül. Ezt 
Freiburg kormánya egy kath. egyetem felállítására aján-
lotta fel. 

— „Lappangó" kulturharczot terveznek a protestáns 
atyafiak a katholiczizmus számára Németországban. Egyik 
prot. lap a másik után a mellett plaidiroz, hogy a zajos 
kulturharcz alatt a kath. papságtól és egyházi intézetek-
től elvont pénzösszeg (körülbelül 18 millió márka) ezentúl 
arra szolgáljon alapul, hogy jövedelme Judás-bér legyen 
persona graták csinálására. Ily persona gratákkal kell 

azután betölteni minden a kormány befolyása alá kerített 
egyházi hivatalt és állást. A terv, mint látszik, ördögileg 
genialis. De azért bukni fog ; mert nec portae inferi ! A 
Germania hatalmasan belefujt a kath. sajtó vészjelző 
kürtjébe. 

— Keleten a muszka schisma már kezdi előrevetni 
a kancsuka árnyékát. Schismatikus befolyás alatt a porta 
rendeletet adott ki, melynek világos czélja a Jézus-tár-
saságiak nevelő és tanintézeteinek a török birodalom te-
rületén tönkre tétele. Állítólag az uj konstantinápolyi 
schismatikus patriarka ösztökélte a portát e gyűlöletes 
elhatározásra. 

— A bonni egyetem kath. hittudományi karának ügye 
rendbe jött. Az ó-katholiczizmus itt nagy pusztítást oko-
zott. Reusch és Langen ó-katholikus tanárok egy külön 
ó-katholikus hittudományi kar zömét képezték. A hithű 
katholikus tanárok sorát pedig, a melyből Dieringer, a 
híres dogmatikus, önként kivált, a kormány nem akarta 
kiegészíteni, ugy hogy az egész kar végre úgyszólván 
két tagból állott. Kaulen és Simar tartották benne a 
lelket. A tisztán katholikus kar teljessé fog tétetni és a 
kath. theologusok visszakapják régi tanhelyiségeiket. 

— Köszönettel vettük a pannonhalmi szent-Benedek-
rend. és az oszt.-magyar kapuczinus rendtartomány 1887-re 
szóló évkönyveit. Amannak az ősrégi rendnek élén mint 
protektor Bartolini bibornok áll, főapátja pedig tudós 
hazánkfia Vaszary Kolos ő méltósága. A magyar szent-
Benedek-rend áll 188 tagból, 1 főapáttal és 3 alárendelt 
apáttal. A rendtagok közöl 80 foglalkozik tanítással, 32 
lelkipásztorkodással, különféle hivatalban van 42, a me-
zőgazdaság terén 27 stb. A nagynevű rend által gondo-
zott ifjúság száma 1 lyceumban 42, 3 nagy gymnasium-
ban 1247, 3 kis gymnasiumban 400. A főapátság .terüle-
tén élő hivek száma 25 plébániában, 75 leányegyházzal, 
33967. — Az osztrák-magyar kapuczinus rendtartomány 
élén Monaco La Valetta bibornok védnöksége és ft. An-
dermatti Bernát atya rendfőnök vezetése alatt nt. Steiner 
Richard tartományi főnököt, moóri születésű hazánkfiát 
van szerencsénk tisztelni. A nagyérdemű rendnek 13 háza 
van ; ezek közöl 8 Magyarországra esik. 

— A linzi katholikus Casinóban maga a linzi 
megye nagytudományu és szentéletü püspöke dr Müller 
Ernő is megjelent f. hó 12 én s nagyhatású beszédet 
mondott a társadalmi kérdésről. Utána Huber képviselő 
szólott a római kérdésről. A Casino határozatot hozott, 
mely szerint ő felsége kormányától a linzi katholikusok 
elvárják, hogy befolyásával oda fog hatni, miszerint az 
egyház fejét sértő és nyugtalauitó antiklerikaüs tünteté-
sek Olaszországban többé ismétlődni nem fognak. 

Felhivás előfizetésre. 
A karácsonyi szünnapok alkalmából kérjük az előfizetési 

pénzek tömeges beküldését. Tömegesen jövő megrendelés ilyenkor 
reánk nézve nagy időkímélés. 

Az előfizetési feltételek a lap czimlapján olvashatók. 

Mai számunk l3 /4 ivböl. A jövő évi első szám, már pén-
teken fog megjelenni. 

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

Budapest, 1886. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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